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1. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
Proces zplyňování je v současné době převáděn z oblasti vědeckého výzkumu do oblasti 

průmyslových aplikací. To platí zejména pro instalace v řádu od několika kW do desítek MW. 

Tato zařízení, která vznikají v oblastech s dobrou dostupností biomasy (dřevařská prvovýroba, 

truhlárny, apod.) a jsou obvykle realizovány jako demonstrační jednotky. 

Cílem disertační práce je představení procesu zplyňování biomasy jako optimální 

technologie pro jednotky malých a středních výkonů, které dodávají elektřinu a teplo 

uživatelům. Disertační práce bude rovněž obsahovat postup správného výběru procesu čištění 

plynu k dalšímu využití v různých technologiích, od kotlů po palivové články, Fisher-

Tropschovu syntézu, až pro výrobu BioSNG.  

Hlavní cíle disertační práce:  

1) Zpracování přehledu metod pro zvyšovaní  kvality plynu ze zplyňování biomasy: 

- primární, 

- sekundární, 

2) Vypracovaní metody navrhování reaktoru pro zplyňování: 

- druhu reaktoru (s pevným ložem, fluidním ložem a unášivým proudem), 

- zdroje tepla pro zplyňování (autotermní neboli přímý zplyňovač: teplo dodáváno 

spalováním části biomasy; alotermní neboli nepřímý zplyňovač: teplo je dodáváno 

nepřímým ohřevem), 

- optimální doby zdržení paliva v reaktoru. 

3) Experimentální stanovení vlivu vybraných parametrů na kvalitu plynu: 

- koncentrace jednotlivých složek O2, N2, H2O na složení plynu, 

- koncentrace O2 ve zplyňovacím médiu na teplotní profil v reaktoru, 

- předehřevu zplyňovacího média na složení plynu, 

- koncentrace O2 ve zplyňovacím médiu na množství dehtu, 

- koncentrace O2 ve zplyňovacím médiu na složení dehtu, 

- koncentrace O2 ve zplyňovacím médiu na výhřevnost plynu, 

- vliv modifikátoru (inhibitoru a katalyzátoru) na složení plynu. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Poces zplyňování  
Zplyňování je proces chemické přeměny paliv, obsahujících uhlík, v hořlavé plyny, 

prostřednictvím volného nebo vázaného kyslíku při vysokých teplotách. Volný kyslík je 

přiváděn do procesu v podobě vzduchu, kyslíkem obohaceného vzduchu nebo čistého kyslíku. 

Chemicky vázaný kyslík je obvykle přiváděn ve formě vodní páry nebo oxidu uhličitého. 

Proces zplyňování může probíhat dvěma způsoby: s částečným spalováním paliva 

dodávaného do procesu (autotermní proces) nebo s vnějším přívodem tepelné energie do 

reaktoru (allotermní proces). 

Zplyňování biomasy je složitým procesem, v němž probíhá mnoho termochemických 

reakcí. Jejich cílem je produkce energetického plynu. Zplyňování biomasy probíhá 

v podstechiometrických podmínkách (0,2 <λ <0,4) při celkové bilanci procesu. Místně 

probíhají zároveň procesy pyrolýzy a spalování. Na počátku procesu zplyňování biomasy se 

vyskytuje z hlediska energetické bilance velmi důležitá etapa - sušení (sušicí zóna). Je 

důležitá z hlediska bilance energie, kterou třeba dodat do procesu k odpaření vlhkosti z paliva. 

Větší obsah vlhkosti v palivu vyžaduje větší spotřebu energie, kterou je třeba vytvořit 

v procesu, což má negativní vliv na výhřevnost generátorového plynu – bude méně výhřevný. 

Vodní pára vznikající ze sušení paliva, znečišťuje plyn ve výši od 10 do 50% jeho objemu. 

Jedním z pozitivních vlivů vodní páry je její reakce s karbonizátem v redukční zóně, 

výsledkem této reakce je produkce H2 a CO. 

Druhou v řádu konverze biomasy je pyrolýzní fáze (pyrolýzní zóna). V pyrolýzní zóně 

dochází k uvolňování prchavé hořlaviny z paliva. Zbytkem z tohoto procesu je karbonizát. 

Pyrolýzní proces probíhá v rozsahu teplot 200 – 600°C. Podíl jednotlivých pyrolýzních 

produktů je závislý na podílu celulózy, hemicelulózy a ligninu v biomase. Dvě první látky 

obsahují vysoký podíl kyslíku, což způsobuje jejich rozklad při nižších teplotách. Vyšší podíl 

uhlíku v ligninu zvyšuje jeho termickou stabilitu, a proto je transformován na karbonizát. 

V procesu zplyňování se může, ale nemusí, vyskytovat oxidační zóna. Záleží na tom, 

zda proces zplyňování vyžaduje částečnou konverzi chemické energie paliva (autotermní 

proces), nebo ji nevyžaduje (allotermní proces). V této zóně dochází k částečnému spalování 

prchavé hořlaviny a karbonizatu z pyrolýzní zóny a významnému snížení množství vzniklých 

dehtů. Spalovací proces může probíhat v teplotách od 900 do 1300°C. Souvisí s druhem 

zplyňovacího média dodávaného do procesu. Pří použití vzduchu jako zplyňovacího media, je 
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do procesu přidáváno velké množství dusíku. Ten představuje zátěž, protože se aktivně 

neúčastní procesu a navíc dohází k velké spotřebě energii na jeho ohřátí. 

Kromě výše uvedených zón (sušení, pyrolýza a spalování), se v procesu zplyňování 

vyskytuje ještě jedna zóna - redukční. Dochází v ní k heterogenním reakcím mezi pevnými  

a plynnými látkami a také homogenním reakcím mezi plynnými produkty z ostatních zón.  

V této zóně dochází ke snížení teploty endotermními reakcemi. Konečné složení plynu závisí 

na parametrech redukční zóny, mezi které patří teplota, reaktivita paliva a doby zdržení plynu 

v této zóně. Zplyňovací proces je znázorněn graficky, viz Obr. č. 1. 

 
Obr. č. 1 Schéma zplyňovacího procesu 

2.2 Reakce procesu zplyňováni  
V procesu zplyňování probíhá mnoho druhů reakcí, které jsou závislé na různých 

parametrech. Konečné složení plynu je výsledkem sekvenčních a paralelních reakcí substrátů 

dodávaných do procesu. V tomto procesu jsme schopní rozlišit homogenní a heterogenní 

reakce. Reakce v rámci procesu můžeme také rozlišovat na endotermní a exotermní reakce. 

Homogenní reakce jsou reakce mezi sloučeninami ve stejném stavu skupenství. 

V procesu zplyňování homogenní reakce probíhají mezi plynnými produkty ze zóny sušení, 

pyrolýzy a oxidace. Homogenní reakce jsou ve většině případu exotermními reakcemi. 

Reaktivita jednotlivých komponent a energie chemických vazeb ovlivňuje množství vzniklé 

energie a výsledné složení produktů. Energie vzniklá v průběhu oxidačních reakcí je nezbytná 

pro uvolnění prchavé hořlaviny a aktivních dehtů. Do typických homogenních reakcí můžeme 

zahrnout následující: 

CO + ½O2→ CO2 + 283 kJ/mol [6-1]  

CH4 + ½O2→ CO + 2H2 +36 kJ/mol [6-2]  
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CO + H2O↔ CO2 + H2  + 41,1 kJ/mol Water gas CO-shift [6-3]  

CH4 + H2O↔ CO + 3H2 – 206 kJ/mol Steam methane reforming [6-4]  

CH4 + 2H2O↔ CO2 + 4H2 – 1656 kJ/mol [6-5]  

CxHy + (x/2)O2 → xCO + (y/2)H2  [6-6]  

 

Heterogenní reakce jsou reakce, které probíhají mezi látkami v různých skupenstvích. 

Hlavními jsou reakce mezi karbonizátem a plynnými produkty vzniklými v zónách sušení, 

pyrolýzy a oxidace. Jejich výskyt hovoří o kvalitě procesu zplyňování, a také o rovnoměrném 

přístupu oxidačního činila a reakčních plynů (CO2, H2O) k pevnému uhlíku. Níže uvedené 

jsou hlavní heterogenní reakce s uvedením množství uvolněné či spotřebované energie. 

C + CO2 ↔ 2CO-173kJ/mol Boudouarouvá reakce  [6-7]  

C + H2O ↔ H2 +CO-132kJ/mol Water gas reakce [6-8]  

C + 2H2 ↔ CH4 Metanizační reakce  [6-9]  

C + O2 ↔ CO2 +393kJ/mol [6-10]  

C + ½O2 ↔ CO +110kJ/mol [6-11]  

 
Rovnovážná konstanta chemické reakce  
 

Rovnovážná konstanta chemické reakce určuje stav mezi substráty a produkty 

účastnicích se v chemických reakcích. Tento stav je závislý na teplotě a tlaku v reakčním 

prostředí. Rovnovážná konstanta chemické reakce se určuje pomoci rychlosti a směru reakce. 

Teoreticky může reakce za vhodných podmínek probíhat v obou směrech. Pokud rychlost 

reakcí na pravé straně rovnice je vyšší než na levé, dojde k přeměně substrátu na produkt  

a reakce poběží do konce. Je tedy nevratná. Pokud je reakční rychlost v obou směrech stejná, 

dochází ke vzniku chemické rovnováhy. V rovnovážném stavu se množství substrátů  

a produktů nemění, i když obě reakce dále probíhají.  

Teoreticky všechny chemické reakce dosáhují rovnováhy, pokud probíhají po dostatečně 

dlouhou dobu. To znamená, že pro každou reakci existují podmínky, za kterých je reakce 

reverzibilní.  

Koncentrace reaktantů v rovnováze není závislá na mechanismu průběhu reakce, ale 

pouze na termodynamických podmínkách, jako je teplota a tlak. Proto katalyzátor nemá vliv 

na množství reaktantů v rovnováze, ale má velký vliv na dobu, za jakou bude tohoto stavu 

dosaženo. 
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Rovnovážná konstanta Kx je závislá na teplotě a tlaku procesu. Tyto vztahy byly 

popsány přes Van't Hoffa a vypadají takto: 
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Van't Hoffové rovnice umožňují předvídaní jak změna tlaku nebo teploty ovlivní 

dosažení rovnováhy reakce. Pokud Kx roste, zvyšují se hodnoty molárních složek xj kterým 

odpovídají dodané stechiometrické koeficienty. Zvýšení tlaku posouvá stav chemické 

rovnováhy ve směru, ve kterém jednotlivé složky reakční směsi dosahují menší mírný objem 

nebo vyšší hustotu. To je velmi důležité pro reakce v plynné fázi. 

2.3 Navrhovaní zplyňovacích reaktorů   
Předpoklady pro navrhovaní reaktoru s pevným ložem   

Reaktory s pevným ložem patří do skupiny reaktorů, ve které je zplyňováno palivo  

s větší granulometrií - od 20 do 150 mm. Základním parametrem vrstvy lože je jeho nízká 

hustota. Vzhledem k tlaku paliva a jeho hmotnosti je lože umístěno nad spalovací zónou. Pří 

nadměrném zahuštění lože může dojít k nadměrnému spékání popela, zvýšení tlakové ztráty a 

tunelování. Reaktory s pevným ložem jsou charakteristické vysokým rozsahem výkonu, který 

se pohybuje v rozmezí 30-110%.  

Konstrukce reaktoru typu Imbert je založena na specifickém zplyňovacím faktoru, 

který se jmenuje zatížením hrdla GH (hearth load). Je definován jako množství vyrobeného 

plynu na jednotku plochy v nejužším místě hrdla m3
N/h/cm2. Hodnota faktu GH se pohybuje  

v rozmezí 0,1-0,9 m3
N/h/cm2. Tato hodnota je obvykle omezena v rozsahu 0.3-0.35 

m3
N/h/cm2. Faktor ovladatelnosti výkonu, jak bylo uvedeno na začátku kapitoly, se bude držet 

v rozmezí 2,5-3. Na obrázku Obr. č. 2 je prezentováno schéma reaktoru s popisem jeho 

vnitřních rozměrů.  
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Obr. č. 2 Konstrukční parametry reaktoru typu Imbert 

 

Za předpokladu, že výkon reaktoru Vp a zatížení hrdla GH, které určuje průtok plynu, 

můžeme vypočítat rozměr hrdla dh s následující rovnice [7-1].  

[ ]
π

h
h

H

p

h

A
dcm

G

V
A

⋅
=→=

42  [7-1]  

Hodnota zatížení hrdla GH v uvedeném vzorci, pro stanovení minimální velikosti dh  

a celkového výkonu reaktoru, se bere jako maximální hodnota. Pro výpočet výšky umístnění 

trysek vzduchu nad hrdlem h, je třeba použit následující závislost (Graf č. 1), stanovenou  

Swedish Academy of Engineering Science. 

 
Graf č. 1 Umístění trysek vzduchu nad hrdlem pro rozdílné rozměry reaktoru 
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Dalším krokem je určení velikosti rozměru dr, který určuje vnitřní velikost reaktoru. 

Hodnota dr vzhledem ke granulometrii a hustotě přidávaného paliva je v rozmezí 2-2,2 dh. 

Důležitým faktorem ovlivňujícím dr obsah prchavé hořlaviny odplyňující se pří teplotě 400 

°C. Úhel otevření spodní častí reaktoru pod hrdlem by měl být v rozmezí od 45° do 60°. 

Tento úhel ovlivňuje čas reakce paliva, tyto reakce jsou popsány v rovnicích (r. 6-13 až 6-19). 

Vzdálenost H - umístění vzduchových trysek od konce zúžení má hodnotu 0,95 dr  

a předpokládá se, že je konstantní v celým rozsahu reaktorů. 

Medium přidávané do spalovací zóny procesu zplyňování, by mělo dosahovat co 

nejvyšší teploty při využití teploty vyrobeného plynu. Zvýšení teploty zplyňovacího média, na 

vstupu do oxidační zóny, umožňuje vyšší podíl hořlavých látek pomocí snížení 

spotřebovaného množství energie, nutného pro ohřev paliva. Vyšší teplota média umožňuje 

jeho efektivnější distribuci v oxidační zóně. Je to možné díky zvýšení rychlosti v tryskách. 

Rychlost média v trysce Um je možné určit pomocí rovnice, rychlost v trysce znázorňuje graf 

č. 2. 

 

 

 

m

hH

m d
A

A
→

⋅100
 

 

 

 

 

 

 
Graf č. 2 Závislost plochy trysky ve vztahu k velikosti hrdla 

 

2.3.1.1.1 Fluidizační rychlost  
Pojem fluidizační rychlosti můžeme použit pro reaktory s fluidní vrstvou, pro reaktory 

s cirkulující vrstvou a pro určitou skupinu reaktorů s pevným ložem a se spodním podáváním 

paliva. Jev fluidizace lze rozdělit do několika etap. Následující graf (Graf č. 3) ukazuje vliv 

rychlosti plynu na hodnotu poklesu tlaku dle různých typy reaktorů. 
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Graf č. 3 Různé stavy fluidní vrstvy 

Důležitým aspektem procesu fluidizace je zachovaní správného složení granulometrie 

paliva. Charakteristickým jevem fluidizace, který je nezbytné vzít v úvahu je pórovitost lože 

ε. Tato velikost se charakterizuje poměrem volného objemu (neobsazený prostor mezi 

částicemi) k celkovému objemu lože. Zvýšení rychlosti plynu procházejícího přes lože ovlivní 

jeho objem, čímž se zvýší pórovitost. Tento parametr lze určit pomocí následující rovnice [7-

10]. 
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Pojem fluidizační rychlosti se také používá v reaktorech s pevným ložem. V 

souproudých reaktorech se spodním podáváním paliva, tento jev má vliv na ulétávání 

nezreagovaného paliva, což snižuje účinnost procesu zplyňování. Vysoké teploty a malý 

průřez vede ke zvýšení rychlosti plynu, důsledkem čehož je překročení minimální fluidizační 

rychlosti a ulétávání materiálu z lože. Podobný jev se vyskytuje v protiproudých reaktorech, 

ale vzhledem k proudění tepla z plynu do surového paliva se tento jev vyskytuje v menší 

míře. 

Pro určení fluidizační rychlosti můžeme použit Ergunovu rovnici. Účelem této rovnice je 

znázornění tlakové ztráty vyskytující se v pevným loži (r. [7-11] kapitola 7.3.1.2.1). Tato 

rovnice je založena na viskozitě a hustotě lože. Hodnoty a a b představuje charakteristický 

rozměr lože. 

 Na základě této korelace Blake a Kozeny vypracovali rovnice popisující závislost 

viskozity v podmínkách laminárního proudění a tlakové ztráty, které jsou k sobě úměrné s 

ohledem na pórovitosti materiálu lože. Výsledkem jejich práce je následující rovnice [7-12] 

(kapitola 7.3.1.2.1). 
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 Opakovaně prováděny výzkum dovolil určit bezrozměrný koeficient k1, který má 

hodnotu 150. V podmínkách turbulentního proudění Bruke a Plummer našli závislost poměru 

tlakové ztráty ke ztrátě kinetické energie, které jsou přímo úměrné k pórovitosti lože. Na 

základě těchto zkušeností vytvořili rovnici pro tuto závislost [7-13] (kapitola 7.3.1.2.1). 

 Ergunovy předpoklady týkající se tlakové ztráty ve fluidní vrstvě, který je součtem 

kinetických a viskozitních sil, je správný pro široký rozsah Reynoldsova čísla (r. [7-14]. 
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2
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 [7-3]  

Výše uvedená rovnice vytvořena Ergunem může být vyjádřena pomocí Reynoldsova 

čísla, které se často vyskytuje v literatuře. Rozdělení sil působících v loži, jak je uvedeno  

v rovnici [7-14], však není viditelný v rovnici [7-13]. 

 Obdržena hodnota rychlosti wmf , ukazuje rychlost na počátku fluidizace, při které 

tento proces začíná. Za předpokladu, že ε0 je stejná pro pevné lože můžeme vypočítat 

kritickou počáteční rychlost fluidizace. 

Kritickou počáteční rychlost fluidizace lze vypočítat ze vzorce [7-18]. 
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Plochovou rychlost častíc ulétávajících z lože lze určit ze vzorce [7-19]. 
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 [7-5]  

 

2.3.1.2 Předpoklady pro navrhování unášivých reaktorů  
Unášivé reaktory patří do skupiny reaktorů, které jsou v současné době, vzhledem ke 

své vysoké výkonnosti a dosahované efektivitě procesu zplyňování, nejzajímavější pro 

výzkum. Obvykle jsou používané pro konverzi uhlí, rafinérského koksu a rafinérských 

zbytků. Dostupné technologie modelování (CFD), jsou aktualizované o nové, více přesné 

modely jevů probíhající v procesu zplyňování, umožňujících efektivnější navrhování reaktorů. 

Základem práce unášivých reaktorů je adekvátní příprava paliva. Nutné je také rozdrcení 

paliva do častíc velikosti 200µm. U biomasy, jejíž struktura je vláknitá, je to technologicky 

velmi složité. Energeticky náročná příprava čistého dřeva může dosahovat 80 kWe/MWth. 

Vstupní příprava paliva umožní snížení nákladů na jeho následné rozdrcení. Zavedení procesu 

torifikace do procesu, snižuje jednotkové náklady o 80%.  
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Podmínky, ve kterých dochází ke konverzi paliva, pro výrobu elektřiny, dosahují 

teploty 1450°C a tlaku 3 MPa. Nicméně, při přesměrovaní technologií na výrobu vodíku, 

místo výroby elektřiny, může tlak v reakční komoře dosáhnout 8 MPa. 

 Základem konverze v unášivém reaktoru jsou heterogenní reakce, které se vyskytují 

mezi prvkem uhlíku C a CO2, H2O, H2, O2. Proto redukce hmotnosti WC přidávaného paliva, 

je výsledkem součtu jednotlivých reakcí, které probíhají mezi jednotlivými částicemi NC  

v jednotce plynu.  Tato konverze je definovaná následujícím vzorcem [7-20]. 

( ) ( )∑
=

⋅⋅−=
5

1

,
k

rskCC LTrdzANdW  [7-6]  

Reakce, které probíhají v procesu zplyňování, jsou endotermní a exotermní. Reagující 

částice paliva vytvářejí a spotřebují teplo přes proces radiace a tepelné vodivosti. 

Energetickou bilanci řešeného úseku dz  lze vypočítat z níže uvedené rovnice [7-22]. 
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Pomocí této rovnice jsme schopni, vložením krajních podmínek, vypočítat zbývající 

parametry procesu pro jednotlivé „buňky“ (Finite Element Analysis). 

Unášivé reaktory patří do skupiny reaktorů, ve které proces modelování hraje velmi 

důležitou roli. K jejich výpočtům, z důvodu turbulentního proudění prachových častíc, je 

nejčastěji používán model k-ε. Model je založen na rovnici bilancující kinetickou energii 

Boussinesqeho pro přiblížení viskozity víru pro výpočet Reynoldsova napětí. Původně model 

k-ε byl používán v jednofázových modelech. V současné době umožňuje technologie výzkum 

dvoufázového proudění, které umožňuje optimalizaci průtoku ve výše uvedených typech 

reaktorů. 

2.4 Metody zvyšovaní kvality plynu  
Zvyšování parametrů plynu, zároveň energetických (koncentrace hořlavých látek) tak 

fyzikálních (druh a množství znečišťujících látek) je nedílnou součástí procesu zplyňování při 

produkci elektrické a tepelné energie, při výrobě kapalných a plynných paliv. Některé z těchto 

parametrů přímo souvisí s typem reaktoru, palivem, zplyňovacím médiem a procesními 

podmínkami. Konečné parametry plynu (poměr H2/CO, koncentrace dehtů a prachu, 

sloučenin síry a chlóru) závisí také na způsobu jeho použití. Proto, zařízení používané pro 

konverzi plynu, mají stanovené limity znečišťujících látek, které musí plyn splňovat na vstupu 

do jednotky. V následující tabulce (Tab. 1) jsou uvedeny parametry plynu, které je nezbytné 

dosáhnout v procesu čištění. 
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Tab. 1 Požadavky na kvalitu plynu pro různé druhy zařízení  
Parametry a 
znečišťující látky v 
plynu 

Palivové články 
SOFC 

Syntéza F-T  Plynová 
turbína 

KGJ 

Teplota 400 - 600°C 200 - 350°C 
< 100°C (pro 
kompresor) 

< 50°C 

Tlak 
Atmosférický nebo 

vyšší 
2,5 – 6 MPa <2,5MPa Atmosférické 

Obsah prachu 
< 1 mg.m-3 
dp<1µm 

~0,1 ppm (mass) 
< 1-5 mg.m-3 

dp<3-5µm 
< 50 mg.m-3 
dp< 10µm 

Alkalické kovy < 1 ppm (vol.) < 10 ppb (vol.) < 0,2 mg/m3 *- 
Těžké kovy < 1 ppm (mass) < 1 ppb (vol.) *- *- 
H2S < 1 ppm (vol.) < 1 ppm (vol.) < 50 ppm (vol.) *- 
HCL + HF < 1 ppm (vol.) < 10 ppb (vol.) < 5 ppm (vol.) *- 
NH3 + HCN - < 1 ppm (vol.) < 50 ppm (vol.) *- 

Dehty < 10 mg.m-3* * - < 5 mg.m-3* 
< 100  

mg.m-3** 

Metody čištění 
Vysokoteplotní 
keramické filtry 

Nízká teplota a tlak 
nebo vysoká teplota a 

tlak  

Vysoko anebo 
nízkoteplotní 

filtry  

Nízkoteplotní 
filtrace  

* není specifikováno – závisí na podmínkách  
** pouze vyšší častí dehtu (bez ohledu na BTX) 
 

Metody čištění plynu lze rozdělit do dvou hlavních skupin: primární a sekundární 

metody. První skupina metod popisuje činnosti spojené s úpravou procesu zplyňování, 

zatímco druhá skupina se zabývá plynem získaným v procesu. 

Primární metody: Sekundární metody: 
- optimalizace parametru procesu zplyňování  
(p, T, λ), 
- aplikace modifikátorů (katalyzátory a jiné 
aditiva), 
- správné navrhovaní reaktorů. 

- termické, 
- katalytické  
- mechanické,  
- chemické. 
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3.  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST   
Disertační práce byla připravena v rámci projektu INEF a dalších výzkumných prací na 

Výzkumném energetickém centru na VŠB-TU Ostrava. Experimenty byly provedeny na 

zařízení pro zplyňování paliv, vytvořeném v rámci jednoho z prvních projektů, souvisejících  

s problematikou zplyňování. Experimenty zůstaly rozděleny do pěti samostatných skupin 

experimentů, týkajících se procesu zplyňování v reaktoru VT1. Tyto jednotlivé kroky měly za 

cíl ověřit vlastnost reaktoru vzhledem k různým druhům paliv, parametrům prací a vlivu 

různých aditiv přidávaných v průběhu procesu. 

Na základě získaných zkušeností z jednotlivých experimentů, byly zjištěny závislosti 

vyplývající z použití různých druhů paliv v procesu zplyňování a řešení problémů, které 

vznikly při jejich konverzi. Výzkum byl prováděn s vodní párou a kyslíkem, dodávaným do 

procesu, který umožnil zvýšení výhřevností získaného plynu.  

3.1 Popis výzkumného zařízení na VEC  
Generátor pro zplyňování biomasy o výkonu 100 kW je základem pilotní instalaci, která 

se nachází ve Výzkumném energetickém centru na VŠB-TU Ostrava. Generátor pro 

zplyňovaní biomasy,  konvertuje palivo v pevném loží a jeho speciální konstrukce umožňuje 

provoz v širokém teplotním rozmezí. Je to autotermní reaktor, který vytváří nezbytné 

množství tepla potřebného k procesu konverze biomasy. Médiem používaným v procesu je 

vzduch, jehož množství je měřené pomocí průtokoměru firmy Tiesto. Generátorový plyn 

opouští reaktor v jeho horní části Obrázek č. 3 znázorňuje reaktor na Výzkumném 

energetickém centrum. 

 
 

 
Obr. č. 3 Zplyňovací reaktor na VEC 
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Instalace umožňuje konverzi pelet a dřevní štěpky o požadované velikostí. Použité 

šnekové dopravníky umožňují plynulou regulaci v závislosti na požadované teplotě TI4  

(v redukční zóně). Celý proces zplyňování probíhá v palivové vrstvě o výšce cca 40 cm. Aby 

bylo možné rovnoměrně distribuovat zplyňovací médium, jsou v dolní části reaktoru umístěný 

čtyři vzduchové trysky. Okrajově umístěné trysky umožňují rozložení teplot a vysokou 

stabilitu procesu zplyňování. 

 

3.2 Experimenty s různými druhy paliv  
Hlavním cílem provedených zkoušek bylo vyhodnocení chování reaktoru VT1 

vzhledem k různým typům paliva. Povaha práce reaktoru byla hodnocena z hlediska stability 

generátoru v daných podmínkách. 

Po provedených vstupních analýzách jednotlivých druhů paliv byly zjištěny rozdíly 

zejména v obsahu popelovin a výhřevnosti. Výhřevnost pelet ze sena a pšeničné slámy je 

vyšší než u pelet z rýžové slámy, což souvisí s vyšším obsahem popelovin. Zatímco pelety  

z pšeničné slámy a sena mají obsah přibližně 8 %, obsah popelovin v peletách z rýžové slámy 

je přibližně 19 %. Teploty tavení popelovin, stanovené v poloredukční atmosféře, se  

u dodaných paliv pohybovaly v širokým rozmezí  (viz. Tab. 2). 

Tab. 2 Teploty tání pěti zkoušených paliv  

Teploty 
Smrkové 

pelety 
Pelety z 

miskanta 
Pelety ze 

sena 

Pelety 
z pšeničné 

slámy 

Pelety 
z rýžové 

slámy 
Teplota deformacje Ts [°C] 1044 1099 680 640 680 
Teplota měknutí Ta [°C] 1052 1168 910 780 970 

Teplota tání Tb [°C] 1257 1202 1160 980 1220 

Teplota tečení Tc [ °C] 1264 1211 1190 1070 1290 

 

Při zplyňovacích zkouškách docházelo vzhledem k vyššímu obsahu a nižším teplotám 

tavení popelovin, k měknutí a spékání jednotlivých částic popele a tvorbě inkrustů v okolí 

otvorů vstupu zplyňovacího media na roštu. Zároveň se potvrdily i výsledky rozborů paliv, 

neboť k ucpávání roštu došlo u pelet z rýžové slámy dříve díky vyššímu obsahu popelovin. 

Při následném čištění zařízení byly u všech paliv na roštu nalezeny spečené kusy popela, které 

způsobovaly problémy s přístupem zplyňovacího media do procesu. 

Proto je pro použití v kontinuálním provozu nutno navrhnout úpravy konstrukce 

generátoru - pohyblivý rošt, který bude schopen průběžně rozrušovat vrstvu popele a tím 

zabraňovat vzniku popelových aglomerátů v průběhu procesu zplyňování. 
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Provedené testy potvrzují možnost použití těchto paliv pro účely výroby elektrické 

energie zplyňováním za předpokladu využití systému kontinuálního odvodu popele  

a účinného systému čištění a chlazení plynu. 

3.3  Experiment s přídavaním vodní páry a kyslíku  
Cílem experimentu bylo zjištění vlivu jednotlivých složek O2, N2, H2O na parametry 

reaktoru, na složení a výhřevnost plynu, množství a složení dehtů vznikajících v procesu 

zplyňování. Pro odhadnutí vlivu jednotlivých složek, byly v průběhu experimentu stanoveny 

parametry plynu a prověřena data o parametrech reaktoru. 

3.3.1 Přidávaní vodní páry do redukční zóny  
Zkoušky byly provedeny při teplotě 850 °C v redukční zóně dle celého rozsahu 

experimentu. V první fázi procesu, do kterého byla přidávaná vodní pára, se stabilita procesu 

pohybovala v rozsahu ± 10 °C. Po dosažení průtoku vody na úrovní 61,2 ml/m3
Nvz•h, se 

stabilita procesů zhoršila a teplota začala kolísat v rozsahu ± 20 °C. Stabilita zůstala na stejné 

úrovní až do konce experimentu. Maximální množství páry, jaké bylo do tohoto procesu 

dodáno činilo 127,1 ml/m3
Nvz•h. Teplota vodní páry na výstupu z přidávací sondy 

pochybovala se  kolem 540 °C.  

Získané výsledky z analyzátoru FTIR umožnily posoudit vliv vodní páry na složení 

plynu v důsledku čeho koncentrace CO se zvýšila za celého období o 2,3%. Při měření se 

vyskytnul také mírný nárůst metanu a etanu. Podíl emisí CO2 klesl o 1,5%. Vysoká stabilita 

složení plynu se udržovala po celý experiment. 

Analýza koncentrace znečišťujících látek ukazala, že došlo k 20% snížení podílu 

dusíkatých sloučenin v plynu. Přidání vodní páry do redukční zóny následuje snížením podílu 

výších plynů  CxHy. Účastí obou sloučenin Cl, F a CHO zůstaly na stejné úrovni. S analýzy 

výsledků získaných z analyzátoru FTIR můžeme pozorovat zvýšení podílu dehtových 

sloučenin v období přidávaní páry. Množství dehtů se zvyšuje s přídavkem vodní páry. Tyto 

výsledky byly potvrzeny analýzou složení plynu získaného z analyzátoru FTIR a měření 

gravimetrické koncentrace dehtů. Výsledky získané z měření jsou uvedeny v kapitole 11.2.2 

v tabulce č. 19. 

Na základě analýzy koncentrace dehtů, je vidět, že s přidáváním vodní páry, množství 

nečistot roste. Koncentrace dehtů v režimu bez přidání vodní páry na maximální množství 

přidávané vodní páry vzrostla o 71,88% (z 3,45 na 5,93 g/m3
N). Analýza podílu ukázaná (viz 

výše uvedená tabulka), jak například účast fenathrenu v analyzovaném znečištění, zvyšuje 

svůj podíl, ale podíl benzo(a)pyrenu (třetí část) s přídavkem vodní páry klesá. 
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Na grafu (Graf č. 4) je vidět vliv vodní páry na podíl a složení BTX. Účinek vodní páry na 

množství vyrobeného dehtu je negativní ale vliv vodní páry na BTX má pozitivní účinek  

a způsobuje jejich snížení o 30%. Analýza přínosu jednotlivých sloučenin BTX, zobrazuje, že 

především dochází ke snížení benzenu. Zatímco naopak se chová toluen, jehož podíl roste. 
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Graf č. 4 Průběh koncentrace BTX a jednotlivých sloučenin benzenu, toluenu a xylenu v plynu během 

experimentu s přidáváním vodní páry do redukční zóny 

3.3.2 Přidávaní vodní páry nad redukční zónu  
Experiment s přidáváním vodní páry nad redukční zónu, jsem provedl dle dvou teplot 

procesu zplyňování (800 a 950°C). Při teplotě 800°C zplyňování, byla teplotní stabilita  

v rozmezí ±10 °C. Výsledná stabilita procesu zplyňování při teplotě 950°C byla vyšší a činila 

±5°C. Nad redukční zónu jsem přidal 73,1 ml/m3
Nvz/h vody. Při srovnaní teploty 800°C 

z redukční zóny s teplotou ve spalovací komoře uvidíme její narůst o 20°C až na úroveň 

1052°C. Vyšší účinek byl získán dle vyšší teploty zplyňování - 950°C. Teplota TI12 se zvedla 

o 50°C. Rozdíl mezi působením vodní páry, pří různých teplotách, může být způsobeno 

vyšším výkonem a snadnějším průběhem endotermických reakcí v 950°C. 
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Graf č. 5 Průběh teplot a průtoku parametrů během experimentu s přidáváním vodní páry nad redukční 

zónu 
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Získané výsledky prezentované na grafu (Graf č. 5) představující parametry v reaktoru 

a vliv vodní páry na teplotu v dopalovací komoře (kvalitu plynu). To potvrzuje i Graf č. 6 

ukazující základní složení plynu získaného během experimentu. Přidávaní vodní páry nad 

redukční zónu, zvýšilo podíl primárních hořlavých plynů. Vzrostl podíl CO a CH4, zatímco 

podíl CO2 se snížil. Dle zplyňovací teploty 800°C podíl CO vzrostl o 4,7% na úroveň  23,6%. 

Podíl CH4 vzrostl z 2,9% na 3,6%, což je 24%. Překvapivé bylo snížení CO2 v konečném 

složení generátorového plynu, jehož podíl klesl o 2,2%, což je snížení o 15,8% plynu. 

Přidání vodní páry při teplotě 950°C mělo menší vliv na zvýšení CO, což vedlo ke 

zvýšení podílu plynu z 19,6% na 22,8%. Podíl metanu vzrostl o 0,55% na 3,1%. Koncentrace 

CO2 se snížila o 1,5% na 12,8%. 

Tento experiment ukázal, a potvrdil, že doba potřebná pro reakci redukcí je mnohem 

delší než u spalovací reakce. Proto je třeba přidávat páru v místě, kde dohází jenom  

k endotermní reakcí a pořad jsou vysoké teploty. Navíc můžeme říct, že výsledkem zavedení 

páry na místo, kde většina složek směsi (plyn, prach a dehet) má stejnou rychlost, je lepší 

kontakt mezi uhlíkem C a mediem H2O. 
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Graf č. 6 Průběh parametrů plynu během experimentu s přidáváním vodní páry nad redukční zónu 

 
Díky experimentu se podařilo určit optimální hodnotu vody přidávané ve formě vodní 

páry nad redukční zónu s cílem zlepšení výhřevností. Dle teploty TI4 rovné 800°C byla tato 

hodnota 51,1 ml/m3
Nvz/h vody (maximum dle 200 minut), zatímco pro vyšší zplyňovací 

teplotu 950°C, průtok vody činil 23,6 ml/m3
Nvz /h (maximum dle 390 minut). 

3.3.3 Přidávání vodní páry do redukční zóny a kyslíku do zplyňovacího média  
V experimentu přidavany byly dva dodatečné media do procesu zplyňování: kyslík do 

zplyňovacího media a vodní páru do redukční zóny. Pokus byl rozdělen do dvou úrovní 
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teploty (750 a 850 °C). Graf č. 7 zobrazuje průběhy parametrů plynů získaných z analyzátoru 

FTIR. Analýza průběhu koncentrace CO, ukazuje viditelný efekt zvýšení koncentrace kyslíku 

v médiu. Režim 750°C byl rozdělen do tří sekcí, v prvním koncentrace O2 byla 21%, ve druhé 

24% a třetí 28%. Přidávání kyslíku vedlo ke zvýšení podílu CO z 22%, v druhé sekcí a na 

úroveň 24,5% a v třetí sekci na úroveň 28%. Výsledky experimentu s přidáním H2O a O2 

pomohly ke zjištění účinku kyslíku na složení plynu. Analýza vlivu vodní páry přidané do 

redukční zóny ukázala, že pro každý ze třech úseků vzrostla koncentrace CO o 1%. Během 

experimentu byly odebrány vzorky plynu do vzorkovnic, výsledky jejích analýz uvádí tabulka 

(Tab. 3). Pro každou z těchto úrovní byl označen podíl vodíku vzniklého v plynu. Jeho 

hodnota se zvýšila ze 7,11 na 7,89%. Analýza výsledků koncentrace metanu v plynu ukázala, 

že dopad H2O a O2 je nevelký a jeho podíl činí 10 - 15%. 

Z analýzy druhého režimu zplyňování při teplotě 850°C, je vidět že vliv kyslíku na 

podíl vzniklého CO je významný a můžeme přímo určit jeho dopad viz. Graf č. 7. Během 

druhého režimu zplyňování jsem rozdělil zkoušku do třech částí (21%, 24% a 27% O2). Po 

přidání kyslíku do média, se zvýšila koncentrace CO z 21% na úroveň 23% v druhém úseku  

a ve třetím doseku na 24,5%. Nižší podíl CO je výsledkem vyšší teploty zplyňování což vede 

ke zvýšení podílu CO2 přibližně o 3% (z 11 na 14% CO2 v plynu). Vyšší teplota v redukční 

zóně měla pozitivní vliv na podíl metanu, zvýšila jej o 1% na úroveň 4% dle nejvyšší 

koncentrace kyslíku. Má to také vliv na úroveň vodíku, který byl pro vyšší teplotu vyšší,  

a díky přidávaní H2O a O2 se zvýšil o 0,7 až do 8,9%. Koncentrace etenu se zvýšila z 0,7 na 

1,2%. 
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Graf č. 7 Průběh parametrů plynu během experimentu s přidáváním kyslíku do media a vodní páry do 

redukční zóny 
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Tab. 3 Sestavení složení plynu ze vzorkovnic dle zkoušky vlivu zvýšeného podílu kyslíku v mediu a 
přidáváním vodní páry v redukční zóně  

Sloučenina  VZ - 1 VZ - 2 VZ - 3 VZ - 4 VZ - 5 VZ - 6 

O2 [obj.%] 1,12 1,04 1,22 1,15 1,05 1,04 

CO2 [obj.%] 10,21 12,60 9,67 12,80 13,10 14,00 

H2 [obj.%] 7,11 7,39 7,89 8,32 8,38 8,90 

CO [obj.%] 23,31 24,40 29,79 23,50 21,2 22,40 

CH4 [obj.%] 4,12 4,46 4,71 3,79 3,68 4,50 

N2 [obj.%] 54,13 50,11 46,72 50,44 52,59 49,16 

Výhřevnost [MJ/m3
N] 5,48 5,76 6,69 5,53 5,16 5,68 

 
Přidaní H2O a O2 způsobilo zvýšení sumy BTX z úrovně 0,35% na cca 0,6%. Pří 

analýze jednotlivých sloučenin jde vidět, že podíl benzenu a xylenu se v plynu zvětšil, zatím 

co podíl toluenu během experimentu klesal. Nárůst koncentrace BTX je velmi důležitý, 

protože BTX tvoří cca 70% celkové sumy dehtových látek. 

3.4 Experiment s přídavaním modifikátorů  
Cílem experimentu bylo vyhodnocení vlivu modifikátorů na proces zplyňování a na 

složení plynu. Záměrem zavedení modifikátorů do procesu zplyňování bylo také zabránění 

jevu tání popela v redukční atmosféře. Experiment byl rozdělen do dvou fází. V první fázi 

jsem zkoumal vliv přidání modifikátorů (dolomit (CaMg)(CO3)2 a halloysit 

Al4[Si4O10](OH)8•10H2O) na skupinu ružních paliv. Studie byly založeny na zkoumání 

účinků teploty (800 až 1200°C) a vlivu koncentrace aditiva (2, 5 a 10%) na vzorky paliva  

v oxidační zóně v laboratorní peci během 4 hodin. Druhá fáze experimentu byla provedena na 

instalaci s reaktorem VT1 s přidáním smrkových pelet smíchaných s dolomitem a pelet  

z miskantusu ve směsi s halloysitem.  

Výsledkem první fáze výzkumu je databáze a Tab. 4, která určuje dopad koncentrací 

modifikátorů na teplotu spékaní paliva v oxidační zóně. Obr. č. 4 uvádí dopad přidání 

halloysitu do vzorku sena při teplotě 1000 °C. Seno má nízkou teplotu tání popela, což 

potvrzuje první řada fotek. V důsledku vysoké teploty (1000 °C) se z popela vytváří velmi 

tvrdá struktura eklektiku. Přidaní 2% halloysitu do vzorku paliva, omezilo spékaní popela. 

Provedené experimenty umožnily určení podílu modifikátoru zaváděného do paliva (tab. 4). 
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Obr. č. 4 Vliv přidávání halloysitu do vzorku sena při teplotě 1000 °C 

 
Tab. 4 Vysledky analýz přivadani dolomitu a halloysitu k paliv 

Aditiva Teplota 
Smrkové 

pelety 
Pelety z 

miskantusu 
Pelety ze 

sena 

Pelety z 
pšeničné 

slámy 
900°C 0% 0% 0% 2% 
1000°C 0% 0% 2% 5% 
1100°C 0% 0% 5% 10% 

Dolomit 

1180°C 2% 2% 10% 10% 
900°C 0% 0% 0% 2% 
1000°C 0% 0% 2% 2% 
1100°C 0% 0% 2% 5% 

Halloysit 

1180°C 2% 2% 5% 5% 

 

Experimenty na instalaci pro zplyňováni potvrdily výsledky získané v průběhu 

laboratorních zkoušek. V experimentu s přidáním halloysitu k miskantusu nedošlo k tavení 

popela, což bylo potvrzeno inspekcí vnitřku reaktora. Velmi jemná granulometrie halloysitu 

pomohla zajistit dobrý kontakt s palivem.  

3.5 Experiment s vysokoteplotní filtrace plynu 
Cílem projektu Snižovaní emisí tuhých znečišťujících látek, z energoplynu za vysokých 

teplot projekt č. FR-TI1/344 (2009-2012, MPO) bylo vyvinutí technologie pro vysokoteplotní 

čištění plynů od prachu s regeneračním systémem využívajícím generátorový plyn. Koncept 

tohoto filtru vznikl na základě zkušeností pří čištění generátorového plynu od prachu na 

jiných zařízeních při nízkých teplotách (do 250°C). Důvodem vývoje nových technologií byla 

potřeba přizpůsobení provozních podmínek zařízení a omezení negativního jevu kondenzace 

dehtů.  
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Materiálem použitým pro filtraci byly patrony o nazvu PYROTEX KE85/60x vyrobeny 

z keramických vláken. Tyto prvky jsou schopny odolávat teplotám až do 850°C. Navíc je 

tento materiál chemicky neaktivní, což má významný dopad na kontakt s generátorovým 

plynem, který se skládá z mnoha různých látek charakteristických velkou reaktivitou.  

 
Obr. č. 5 Vysokoteplotní filtr (vpravo) a kompresor (vlevo) 

 
Na uvedeném obrázku (Obr. č. 5) je prezentován vysokoteplotní filtr (pravá strana) 

a systém čistění a komprese plynu (levá strana). Systém se skládá z chladícího okruhu, 

systému čištění plynu z dehtů a třístupňového vysokotlakého kompresoru. Zařízení je 

připravené k periodickému provozu. 

Aby bylo možné zhodnotit účinnost filtru, byla změřená účinnost pomocí měření 

koncentrace prachu v plynu na vstupu a výstupu zařízení. Jako výsledek se podařilo získat 

velmi vysokou účinnost procesu filtrace, který snižil koncentrace prachu v plynu s hladiny 

4166 mg/m3
N na 25 mg/m3

N. Z výpočtu, na základě získaných dat, je vidět filtrační účinnost 

na úrovní 99,4% stupně filtrace prachu. Výsledek je velmi vyhovující, vzhledem k vysoké 

účinnosti získané v jednom stupni filtrace. Výsledná účinnost procesu filtrace je velmi vysoká 

- 99,4%.   

Nejdůležitějším závěrem vyplívajícím z experimentů je udržovaní správného provozu 

filtru a jeho filtračních elementů. Pracovní prvky vyžadují předehřátí nad teplotu 450°C 

(vhodnější je teplota 600°C), aby se zabránilo kondenzaci dehtů uvnitř parton.  
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4. ANALÝTICKÁ ČÁST   
Následuje zhodnocení výsledků dosažených v sérii pěti pokusů, v rámci kterých jsem 

obdržel celkem 14 sad datových souborů popisujících chování reaktoru a parametrů 

generátorového plynu při zplyňování. Na jejich základě jsem se snažil nalézt závislost 

popisující proces zplyňování a vlastnosti reaktoru VT1. 

4.1 Teplotní profil reaktoru  
Analýza teplotního profilu reaktoru VT1 při různých režimech umožnila určení chování 

reaktoru a samotného procesu. Proces zplyňování je silně vázán na typ reaktoru a jeho 

konstrukci. Prezentované výsledky teplotních profilů jsou výsledkem měřených teplot ve 

čtyřech různých místech s výjimkou měření ve spalovací zóně, kde byla teplota zprůměrována 

ze čtyř čidel. 

Analýzou teplotních profilů v reaktoru jsem začal jeho popis od hodnocení jeho průběhu 

u smrkových pelet, na které byl reaktor navržen. Teplotní profil, ve kterém může reaktor 

pracovat, jsem vytvořil pro celý rozsah teplot (750 - 1100°C). Profil byl vytvořen pro 

jmenovité výkony technologie. Graf č. 8 uvádí teplotní profily získané při experimentech se 

smrkovými peletami. 
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Graf č. 8 Teplotní profil reaktoru pro smrkové pelety 

 
Graf č. 9  znázorňuje teplotní profil experimentu s přidáváním kyslíku a vodní páry 

(do redukční zóny) do procesu zplyňování. Analýza znázorňuje vliv koncentrace kyslíku 

v médiu, jako významný faktor, ovlivňující podíl oxidantu na teplotě v oxidační zóně. 

Zvýšení podílu kyslíku v médiu pouze o 7%, vede k výrazném zvýšením teplotního profilu. 

Analýza dopadu změn parametrů v reaktoru, ukazuje, jak moc je vytížen šnek, jehož jeden 

konec je umístěn ve spalovací zóně (oblast nejvyšší teploty), a druhý konec ve spodní části 
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reaktoru, kde teplota může být blízko venkovní teplotě. Tato skutečnost je důležitá proto, že 

šnek je pouze 60 cm dlouhý. 
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Graf č. 9 Teplotní profil reaktoru u zkoušky vlivu kyslíku na proces zplyňovaní 

4.2 Účinnost procesu zplyňování   
Ze stanovení účinnosti procesu zplyňování biomasy lze vyhodnotit efektivitu přeměny 

paliva v reaktoru. Analýza účinnosti umožňuje získání řady dat pro posouzení navrženého 

zařízení a získaní informací o tom, kde je vhodné zlepšit proces konverze. 

V procesu zplyňování můžeme použít několik způsobů vyjádření účinností. Do 

nejčastěji uváděných účinností můžeme zahrnout: 

- celkovou účinnost konverze prvku C - ηC, 

- účinnost konverze prvku C vztaženou na na hořlavé plyny - ηC-H, 

- účinnost výroby horkého plynu - ηHE,  

- účinnost výroby studeného plynu - ηCE, 

- exergetickou účinnost procesu zplyňování - ψ. 

 

Tab. 5 Výsledky vypočtu učinností konverze paliva v procesu zplyňování 

 ηC ηC-H ηHE ηCE ψ 

Vzduch 72,41 47,19 86,53 71,63 65,61 

H20 - oxidční 70,74 45,95 79,96 65,25 59,77 

H20 - redukcni 90,91 61,08 87,04 73,22 67,06 

H20 - nad redukcni 83,85 59,35 88,72 75,38 69,04 

H20+O2  88,06 65,50 88,96 77,58 71,06 

Dolomit 70,28 46,47 82,93 68,40 62,65 

Haloizyt 68,26 42,16 80,87 68,55 64,94 
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5. ZÁVĚR 
Předložená disertační práce je zaměřena na studium procesu zplyňování biomasy 

v reaktoru s pevným ložem, vyvinutém ve Výzkumném energetickém centru VŠB-TU 

Ostrava.  

 Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a experimentální. V úvodu teoretické části 

jsou představeny instalace, vzniklé při realizaci výzkumných projektů převážně v zahraničí, 

které se zabývaly využitím zplyňovacího procesu různých druhů paliv pro produkci elektřiny 

a tepla. Studium použitých koncepcí zplyňování a využívání vyrobeného plynu 

v kogeneračních jednotkách a spalovací turbíně s vnějším spalováním mi umožnilo důkladně 

se seznámit s moderními energetickými technologiemi.  

 V této části uvedený teoretický popis zplyňovacího procesu podrobně objasňuje 

podstatné závislosti a vlivy rozhodujících parametrů procesu, tlaku a teploty, na provozní 

podmínky v reaktoru a složení generátorového plynu. Studium a zpracování této problematiky 

umožnilo dosáhnout jednoho z cílů práce, tj. návrhu postupu projektového řešení 

zplyňovacích reaktorů včetně popisu optimalizace konstrukce reaktoru vzhledem k druhu lože 

a zdroje tepla (autotermní a allotermní reaktory). 

 Experimentální část práce obsahuje souhrn výsledků celkem pěti sérií zkoušek, 

provedených na zplyňovacím reaktoru VT1. První série experimentů byla zaměřena na 

ověření vlastností pěti vybraných a pro zplyňování nejčastěji používaných druhů paliv. 

Výsledky testů umožnily hodnotit jejich chování v průběhu zplyňovacího procesu a popsat 

vliv teploty na efektivitu procesu konverze, složení plynu a jeho znečistění. Umožňují 

posoudit vhodnost jednotlivých paliv pro zplyňování a současně taky navrhnout zaměření 

dalšího výzkumu pro eliminaci při experimentech zjištěných problémů. 

 Druhá série experimentů byla zaměřena na ověření vlivu přítomnosti vodní páry  

a kyslíku v reakční zóně na průběh zplyňovacího procesu a přinesla řadu zajímavých 

výsledků. Hlavní pozornost byla zaměřena na hodnocení vlivu vodní páry na složení plynu  

a experiment měl zejména lokalizovat optimální oblast jejího přívodu do reaktoru. V případě 

experimentálního reaktoru to byla oblast nad redukční vrstvou. Při optimálním množství 

přiváděné vodní páry a lokální teplotě v reaktoru 800oC se zvýšila účinnost transformace ηCE 

o zhruba 5% na úroveň 75,4%. Experiment ukázal, že další zvýšení účinnosti může přinést 

optimalizace distribuce vodní páry v reaktoru. Další zlepšení parametrů vyráběného plynu 

přineslo zvýšení koncentrace kyslíku v pracovním médiu. Při koncentraci 28% v přiváděném 

vzduchu a současném optimálním přívodu vodní páry vzrostl podíl CO v plynu na téměř 29%, 
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což vedlo ke zvýšení jeho výhřevnosti na cca 6,7 MJ/m3
N. To odpovídá zvýšení účinnosti 

konverze na 77,6%.  

Experiment ukázal na potřebu hlubší analýzy heterogenních reakcí, probíhajících 

v reaktoru. Ukázalo se, že ve vyšších oblastech reaktoru je nedostatek pracovního média, což 

negativně ovlivňuje konverzi zbytkového uhlíku. Jednou z možností, jak zvýšit účinnost 

konverze a zlepšit parametry generovaného plynu, která si zaslouží experimentální ověření, se 

zdá být přívod CO2 do reakční zóny. 

 Ve třetí sérii experimentů byl ověřován vliv modifikátorů na proces v reaktoru, 

zejména na teplotu spékání. Vybraná paliva z první série experimentů byla v laboratorních 

podmínkách testována v oxidační atmosféře s přídavky dolomitu a halloysitu. Slibnější jsou 

výsledky, získané s halloysitem, neboť jeho přídavek ve výši 2% a 5% k peletám z pšeničné 

slámy a ze sena zvýšil teplotu spékání popela o 400oC na 1100oC. Srovnatelný efekt přineslo 

použití 5% a 10% dolomitu. Protože se jedná o první ověřování modifikátorů, bude zapotřebí 

provést další experimenty, zaměřené na hodnocení jejich vlivu na samotný zplyňovací proces 

a kvalitu plynu. 

 Čtvrtá série experimentů měla za cíl ověřit provozní vlastnosti experimentálního 

reaktoru, což dosud nebylo v úplném rozsahu provedeno, a stanovit jeho charakteristické 

parametry. Jedním z nich je zdánlivá rychlost proudění plynu v reaktoru a rozsah 

provedených zkoušek umožnil nalézt její optimální hodnotu z hlediska výhřevnosti 

generátorového plynu. Takové zjištění napomůže zlepšení efektivity provozu reaktoru  

a podpoří budoucí projektovou činnost.  

 Poslední série byla zaměřena mimo vlastní zplyňovací reaktor a jejím cílem bylo 

ověření provozních vlastností navržené koncepce řešení vysokoteplotní filtrace plynu při 

definovaných provozních parametrech zplyňovacího reaktoru. Měření koncentrace 

prachových částic před a za filtrem prokázaly uspokojivou účinnost filtrace na úrovni 99,4%. 

Proces regenerace vysokoteplotních filtračních prvků bude ještě vyžadovat optimalizaci, 

zejména vzhledem k příliš vysoké tlakové ztrátě systému, která omezuje výkonnost celého 

zařízení.. 

 Výsledky provedených experimentů ukazují, že existují poměrně snadno 

realizovatelné cesty, vedoucí ke zvýšení účinnosti transformace energie různých druhů 

biomasy na elektřinu a teplo s využitím zplyňovacího procesu. Roste tak význam biomasy 

jako efektivního obnovitelného zdroje energie, jehož další uplatnění bude souviset 

s rozšířeným využíváním jednotek přiměřeně větších výkonů, které přinese další rozvoj 

technologií a vytvoří základnu pro odborný růst pracovníků. 
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ABSTRACT 
Dissertation "Improving high heating value and quality of gas from biomass 

gasification" deals with the topic of raising the quality of gas from the gasification of biomass 

gasification in the reactor VT1 developed in Energy Research Center. This thesis is based on 

the several projects about the production of electricity and heating by solid fuels gasification. 

Work begins with a brief introduction and presentation of the objectives and ways of 

achieving them. In the next chapter there is presented review of latest technologies developed 

in the Czech, European and global markets. There are also presented technologies developed 

in collaboration with Energy Research Center. 

Theoretical part of dissertation shows description of the gasification process with  

a wider analysis of the types of reactions occurring during the fuel conversion process. 

Considerable attention is given to the emerging contamination in gas generator and the 

primary and secondary methods of improving the gas quality. This part is devoted to tips how 

to design reactors for the gasification of fuels to achieve the best results and avoid problems 

such as with the melting of the ash. 

The experimental part of the thesis is composed of five individual experiments. The 

basis for research in all experiments was a downdraft reactor VT1, which was adequately 

prepared to carry out the planned research. The study began with experiments related to the 

assessment of the behaviour of the reactor with spruce pellets at different temperatures in the 

reduction zone and for different ranges of performance. Based on these experiences to the 

gasification process was added to the various bed zones: steam and oxygen, whose aim was to 

assess the interaction of additional agents for the gasification process and the composition of 

the resulting gas. 

In the next two series of experiments there have been assessed the impact of adding 

dolomite and halloysite to fuel on the gasification process, which began with the evaluation of 

laboratory tests in high-temperature furnace. Last series of measurements was dedicated to 

test the properties and the ability to separate dust in high-temperature cartridge filter based on 

elements made of ceramic fibres. 

The last analytical chapter considers the effects of adding various types of media and 

additive on the parameters of the reactor and the fuel conversion efficiency in the gasification 

process. A wider analysis of the efficiency of gasification of fuel has allowed evaluating 

conducted experiments. 
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