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Abstrakt 

Bakalářská práce obsahuje seznámení s biomasou a organickými materiály, 

charakterizaci hydrotermálního zplyňování, vlastnosti vody v nadkritickém stavu, 

charakterizaci katalyzátorů využívaných v tomto procesu a výhody a nevýhody 

hydrotermálního zplyňování. V poslední kapitole je uvedeno využití produkovaných plynů 

hydrotermálním zplyňování.   

 

Klíčová slova: biomasa, organické materiály, hydrotermální zplyňování, voda 

v nadkritickém stavu, katalyzátory 

 

 

Abstract 

Bachelor thesis contains a introduction of biomass and organic materials, 

characterization of hydrothermal gasification, properties of supercritical water, 

characterization of katalysts used in the hydrothermal gasification and advantages and 

disadvantages of hydrothermal proces. The last chapter described the use of gas produced 

by hydrothermal gasification. 
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Seznam zkratek 

Atd   –   a tak dále 

Apod   –   a podobně 

Např   –   například 

DJ   –   dobytčí jednotka 

nm  –   nanometr 

t  –   tuna 

BRO  –   biologicky rozložitelný odpad 

EUR  –  Euro (měna) 

Kg  –   kilogram 

kW  –   kilowatt 

SNG  –   syntetický zemní plyn 

PSI  –   Institut Paula Scherrera 

APR  –   reforming vodní fáze 

SCWG  –  Supercritical water gasification 

ºC  –   stupeň celsia 

εr  –   relativní permitivita 

ρ   –  hustota 

v   –  viskozita 

σ   –   povrchové napětí 

N  –   dusík 

P   –  fosfor 

K  –  draslík 

Zn  –  zinek 

Cu  –  měď 

B   –  bor 

Mo  –  molybden 

Mn  –  mangan 

Co  –  kobalt 

C   – uhlík 

PCB  –  polychlorované bifenyly  

AOX  –  halogenové organické sloučeniny  

NEL  –  nepolární extrahova 

Cr  –  chrom 

Hg  –  rtuť 

Pb  –  olovo 

O   –  kyslík 

Pt  –  platina 

Ni   –  nikl 

Ru   –  ruthenium 

Rh   –  rhodium 

Pd  – paladium 

Ir  -  iridium 

Fe   –  železo 

ZnO   –  oxid zinečnatý 

CrO3  –  oxid chromitý 

http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3


 

MoO3  –  oxid molybdenu 

WS2   –  sulfid wolframičitý 

MoS2  –  sulfid molybdeničitý 

CO   – oxid uhelnatý 

CO2  –  oxid uhličitý 

CH4   –  methan 

H   –  vodík 

H2S   –  sirovodík 

H2O  –  voda 

H3PO4  –  kyselina fosforečná 

Ca  –  vápník 

Mg   –  hořčík 
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1. ÚVOD 

Téma mé bakalářské práce Hydrotermální zplyňování biomasy a organických 

materiálů jsem si vybral, jelikož v dnešní době stále roste cena energií a pohonných hmot. 

A proto je nutné zaobírat se obnovitelnými zdroji energie a hledat v nich náhradu za fosilní 

paliva, která na naší planetě nebudou napořád. 

Alternativních zdrojů je nepřeberné množství, ale ne všechny se dají využívat 

kdekoliv na světě, jelikož jsou limitována určitými parametry, ať už jde o vodní energii, 

která je limitována vodou nebo větrná energie, která je velmi proměnlivá. A proto se ve 

většině vyspělých zemích zabývají novými metodami k získání obnovitelných zdrojů 

energie. 

Technologie hydrotermálního zplyňování je známá od 70. let minulého století, 

nicméně až v posledních 10 letech je s ní vážně uvažováno pro energetické zhodnocení 

odpadů či biomasy. 

V České republice se touto technologií zatím nikdo nezabývá, kdežto ve světě se už 

hydrotermálním zplyňováním několik výzkumných pracovišť zabývá, ale jedná se 

o laboratorní měřítko, avšak jsou realizovány i pilotní jednotky (Holandsko, Německo – 

zde je navíc v přípravě polokomerční provozní aplikace). 

Na téma hydrotermálního zplyňování už vyšlo mnoho publikací, bohužel se v nich 

neuvádí přesná konstrukce reaktorů a hovoří se například o blíže nespecifikovaných 

„dětských nemocí“ během zahajování provozu. 

Cílem mé práce je teoretický rozbor technologie hydrotermálního zplyňování. 

V práci je obsažená charakteristika biomasy, její zdroje, složení a vlastnosti. Dále pak 

rozbor hydrotermálního zplyňování a nakonec jsou popsány výsledné produkty 

hydrotermálního zplyňování a jejich využití. 
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2. Biomasa a organické materiály 

 

Zákon č. 180/2005 Sb., definuje biomasu takto: „Biomasou se rozumí biologicky  

rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků z provozování zemědělství a hospodaření  

v lesích a souvisejících průmyslových odvětví, zemědělské produkty pěstované  

pro energetické účely a rovněž biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového  

a komunálního odpadu.“ [1] 

 

Biomasa je ve skutečnosti uložená sluneční energie, s nízkou účinností, zato respektive 

s nulovými ztrátami při dlouhodobé akumulaci. Toto ukládání je umožněno díky 

fotosyntéze. Biomasa obvykle označuje substanci organického původu neboli souhrn všech 

látek obsažených v tělech rostlin, organismů a živočichů žijících na této planetě. Díky 

jejímu vzniku ze sluneční energie je brána jako obnovitelný zdroj energie. Biomasa je 

v našich podmínkách velmi perspektivním zdrojem energie, protože využitelnost vodních 

toků je omezená a podmínky pro větrné elektrárny nejsou v ČR optimální. Pro proces 

hydrotermálního zplyňování nás bude nejvíce zajímat biomasa z energetického pohledu.[2]  

 
Obrázek 1: biomasa[46] 
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2.1. Klasifikace biomasy a organických materiálů 

2.1.1. Rozdělení biomasy 

Biomasu lze podle různých kategorií rozdělit do mnoha kategorií, které se však 

mohou částečně překrývat. Jedno z nejběžnějších dělení je z hlediska původu biomasy. 

Biomasu rostlinného původu rozdělujeme na dendromasu (dřevní biomasa), fytomasu 

(biomasa bylinného původu) a cíleně pěstovanou (energetickou) biomasu[2,3]. Dále 

hovoříme o biomase živočišného původu, odpadní biomase (např. ze živočišné a rostlinné 

výroby) a biologicky rozložitelném odpadu (např. splašky z kanalizace). 

Biomasu pro energetické využití dělíme na biomasu kapalnou, tuhou a plynnou. 

Toto dělení vychází z následujících kritérií: zpracování biomasy v navazujících procesech, 

možnosti převozu biomasy, možnosti skladování, apod. 

V tabulce 1 a 2 jsou uvedeny dva typy rozdělení biomasy, které uznává Evropská 

unie. 

Tabulka 1: Klasifikace na základě původu biomasy. [4] 

Třída Příklad 
Primární 

Vedlejší produkty lesnické a zemědělské 

výroby  

Sekundární 
Vedlejší produkty z výroby potravin a využití 

biomasy 

Terciální 
Vedlejší produkty z biomasy použité jako 

výrobky 

Energetické plodiny 
Energetické byliny, Rychlerostoucí dřeviny, 

zemědělské plodiny 

 

Tabulka 2: Klasifikace vycházející z vlastností biomasy [4] 

Třída Příklad 
Dřevo a dřevní palivo Měkké i tvrdé dřevo 

Rostlinné palivo Sláma, seno 

Energetické plodiny Řepka olejka 

Odpady Zbytky z výroby paliv, kaly 

Odpady ze zpracovatelské činnosti Potravinářský, papirnický průmysl 

Vodní biomasa Řasy, chaluhy 



Ondřej Novák: Hydrotermální zplyňování biomasy a organických materiálů 
 

2013  4 
 

 

1) Dendromasa (lesní biomasa) 

 

- Hlavním zdrojem dendromasy v České republice je lesnictví. Pro energetické 

účely je možné kromě části vytěženého dřeva, která není z hlediska kvality 

vhodná pro použití v dřevozpracujícím průmyslu, využít i tzv. zbytky po těžbě 

(koruny stromů, větve…) a kalamitní dřevo (vyvrácené pařezy, kořenové části 

stromů…). Lesní a plantážové dřevo (z lesů, parků a plantáží), dřevozpracující 

průmysl, vedlejší produkty a zbytky (chemicky neošetřené zbytky 

z mechanického zpracování dřeva a chemicky ošetřené zbytky, které nesmí 

obsahovat halové prvky a jejich sloučeniny a především těžké kovy), použité 

dřevo (např. dřevní odpad).[7] 

 

2) Fytomasa (bylinný původ a zemědělské plodiny) 

 

- Jedná se především o vypěstované plodiny pro energetické účely. Patří sem 

zemědělské a zahradní byliny (obilniny, traviny, olejniny na semeno, 

kořenoviny, luskoviny, květiny…) Průmysl zpracovávající byliny, vedlejší 

produkty a zbytky (zbytky z cukrové řepy, ječného sladu…), sadové a zahradní 

ovoce, průmysl zpracovávající ovoce, vedlejší produkty a zbytky (vylisované 

zbytky z výroby olivového oleje nebo z jablečného džusu).[8] 

 

3) Biomasa živočišného původu 

 

- Není tak využívaná jako dendromasa či fytomasa. Pochází z těl živočichů. 

Bylo by neekonomické chovat zvířata pouze na to, aby se po usmrcení 

zpracovávala jako zdroj energie. Proto se živočišná biomasa využívá jako 

odpad z předchozího zpracování zvířat. Jako příklady lze uvést odpad z jatek či 

těl mrtvých zvířat, exkrementy chovného dobytka.[9] 

 

4) Biologicky rozložitelné odpady 

 

- Je jakýkoli odpad, který je schopen aneaerobního nebo aerobního rozkladu. 

BRO jsem popsal v samotné kapitole, jelikož se jedná o materiál vznikající 
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sekundárně při zpracování primárních zdrojů rostlinné nebo živočišné 

biomasy[3] viz kapitola 2.1.5. 

2.1.2. Zdroje biomasy 

 

Rozdělujeme dva základní zdroje biomasy, a to odpadní biomasu a záměrně 

pěstovanou biomasu. Záměrně pěstovaná jsou rychle rostoucí dřeviny a rostliny bylinného 

charakteru. Z dřevin se jedná především o rychle rostoucí topoly a vrby, stébelniny jsou 

zastoupeny především šťovíkem, pšenicí, amarantem, řepkou, atd.[10] Podrobnější 

rozdělení viz obrázek 2. 

 

Obrázek 2: Zdroje biomasy [10] 

2.1.3. Složení biomasy 

Nevýhodou biomasy je její nehomogenní struktura, složení, vlhkost a objemová 

hmotnost. To zapříčiňuje její rozmanité fyzikálně mechanické a chemické vlastnosti. Podíl 

hlavních složek biomasy (voda, popel, těkavé látky a pevný uhlík) je rozhodující při 
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posuzování vhodnosti biomasy pro energetické účely.[6] Složení těkavých látek se skládá z 

uhlíku, vodíku, dusíku, kyslíku, chlóru, ale obsahuje taky železo a lehké kovy. Ty jsou 

zastoupeny vápníkem, hořčíkem, draslíkem, sodíkem a zinkem. Přesné složení se odvíjí od 

lokality, kde se biomasa pěstuje. Obsah popela v biomase se pohybuje přibližně mezi 0,1 - 

6% podle znečištění dřeva. Na vzduchu sušená biomasa obsahuje 10 - 12% vody, čerstvá 

kůra obsahuje až 60% vody. Složení biomasy se také dělí na obsah pevného uhlíku, 

těkavých látek, popela a vlhkosti. Pro příklad je na obrázku 3 uvedeno složení pilin a na 

obrázku 4 je popsaný obsah těkavých látek.[11, 12] 

 

Obrázek 3: Složení pilin [11] 

 

 

Obrázek 4: Složení těkavých látek [12] 

9,35% 

55,03% 

34,93% 
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Pevný uhlík těkavé látky vlhkost popel

50% 
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6% 

1% 1% 

uhlík kyslík vodík popel ostatní prvky
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2.1.4. Vlastnosti biomasy 

Každý typ biomasy má své specifické vlastnosti, které určují její výkon ve zplyňovacích 

zařízeních. Nejdůležitější vlastnosti týkajících se tepelné přeměny biomasy jsou: 

 Vlhkost – znesnadňuje proces hoření, tak i přepravní charakteristiky 

 Obsah popela – ovlivňuje konstrukci generátoru 

 Obsah těkavých látek – ovlivňují konstrukci a tvorbu dehtů 

 Elementární složení – ovlivňují úrovně emisí a výhřevnost plynu 

 Výhřevnost- závisí na relativní vlhkosti viz obrázek 5 

 Sypná hmotnost a zrnitost – ovlivňuje konstrukci reaktoru 

 

Obrázek 5: Závislost vlhkosti na výhřevnosti [13] 

2.1.5. Organické materiály (BRO) 

Jak jsem již podotknul v kapitole 2.1.1. BRO je jakýkoliv organický materiál 

(odpad), který je schopen anaerobního a aerobního rozkladu. 

Mezi tyto materiály (odpady) patří: 

Odpady z rostlinné výroby 

Mezi odpady z rostlinné výroby patří například sláma, řepný chrást, silažní šťávy, 

bramborová nať, znehodnocená krmiva (zelená píce, seno, siláže, senáže), nadzemní hmota 

plodin na semeno po chemickém ošetření (desikaci), což můžou být jeteloviny, luskoviny, 
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olejniny, atd. Ve většině případů jsou významným zdrojem organických látek 

a minerálních živin. 

Odpady živočišného původu 

Odpady ze živočišné výroby patří k nejdůležitějším biologicky rozložitelným 

odpadům (BRO). Zde patří chlévská mrva (hnůj), močůvka, kejda a hnojůvka. V místě 

jejich vzniku se však o odpad nejedná. Jejich význam spočívá v tom, že obsahují cenné 

organické látky jako je celulóza, hemicelulóza, lignin, apod., dále obsahují minerální 

živiny (N, P, K, Ca, Mg a mikroelementy), mikroorganismy a růstové látky. 

 

- Chlévská mrva 

Jedná se o čerstvou směs podestýlky a tuhých a tekutých výkalů hospodářských 

zvířat. Průměrná roční produkce mrvy se vyjadřuje v tunách na dobytčí jednotku (1 dobytčí 

jednotka – DJ – odpovídá 500 kg živé hmotnosti) a dosahuje u skotu 12,8 t/DJ (mrva 8,5 

t/DJ), u prasat 9,2 t/DJ (mrva 6,6 t/DJ) u drůbeže 18,7 t/DJ a u ovcí 12,8 t/DJ. 

- Močůvka 

Jedná se o zkvašenou moč hospodářských zvířat ředěná vodou. Obsahuje malé 

množství organických látek, ale relativně vyšší množství dusíku (83%) a draslíku. Pro 

močůvku je typický vyšší obsah některých organických kyselin – hippurové a močové. 

Vedle živin obsahuje také různé stimulační růstové látky, např. charakteru rostlinných 

hormonů, především auxinů. 

Vyprodukované množství močůvky závisí na druhu hospodářských zvířat, kvalitě 

a množství steliva, na způsobu a době ustájení, na způsobu krmení, druhu krmiva 

a napájení. Roční produkce močůvky je v průměru 15,2 t/DJ. 

- Hnojůvka 

Je tekutina, která vytéká na hnojišti z uloženého hnoje v důsledku jeho snížené 

retenční kapacity pro vodu po mineralizaci části organické hmoty. Hlavní rozdíl mezi 

močůvkou a hnojůvkou je ten, že močůvka obsahuje jen malé množství mikrobů, jelikož 

původní moč je u zdravých zvířat sterilní, zatímco hnojůvka je na mikroby bohatá 

(kontaminace z mrvy). Hnojůvka obsahuje dusík (N), fosfor (P) a draslík (K). 
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Množství hnojůvky se odvíjí od způsobu uskladnění a ošetřování mrvy a pohybuje 

se od 8 do 20% uskladněného množství mrvy. 

- Kejda 

Je částečně zkvašená směs tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat ředěná 

vodou. Produkována je v bezstelivových provozech při ustájení na roštech. Tuhé a tekuté 

výkaly propadají roštem do sběrných kanálů nebo jsou zvířaty přes rošty prošlapávány 

a  vodou jsou splachovány do jímek. Podle původu se rozlišuje kejda skotu, prasat 

a drůbeže. 

Složení kejdy závisí na druhu hospodářských zvířat, krmení, napájení a způsobu 

manipulace a skladování. Kejda obsahuje dusík, fosfor, draslík a hořčík. Kromě hlavních 

živin obsahuje i mikroelementy, zvláště pak zinek (Zn), měď (Cu), bor (B), molybden 

(Mo), mangan (Mn), kobalt (Co) a růstové látky. Kejda má vysokou biologickou aktivitu, 

probíhají v ní intenzivní přeměny uhlíkatých a dusíkatých látek (C:N 5-10:1). 

Množství a kvalita vyprodukované kejdy závisí na druh zvířat, jejich stání, 

užitkovém zaměření, způsobu krmení a napájení, způsobu odklizení, skladování a zejména 

na množství použité vody. 

Odpady z potravinářského průmyslu 

Využití druhotných surovin a odpadů z potravinářského průmyslu má svá specifika 

daná atypičností provozů, proměnlivostí surovin, sezónní výroby, širokým spektrem 

výrobků a jejich častou obměnou. Dalším znakem tohoto odvětví je zpracování většinou 

nákladně produkovaných surovin, často a rychle se kazících (maso, mléko, zelenina aj.). 

Potravinářský průmysl produkuje v převážné míře kapalné odpady, které obsahují téměř 

vždy organické látky, které jsou většinou netoxické. 

Část potravinářských výrobků se stává odpadem zejména z důvodu nesplnění 

hygienických požadavků. Jedná se zejména o rostlinné a živočišné polotovary nebo 

produkty s vysokým obsahem těžkých kovů, reziduí pesticidů, PCB, mykotoxinů, apod. 

 

 



Ondřej Novák: Hydrotermální zplyňování biomasy a organických materiálů 
 

2013  10 
 

 

Tabulka 3: BRO z potravinářského průmyslu podle původu vzniku 

Odvětví Příklady 

Mlynářský průmysl Zadní mouky, otruby, zemitý prach 

Sladovnický průmysl Zadina, splávky odpadní máčecí vody 

Pivovarský průmysl Pivovarské mláto, pivovarské kvasnice, hořké kaly, 

odpadní vody 

Škrobárenský průmysl Zdrtky, plavící a prací vody 

Lihovarnický průmysl Výpalky, lihovarnická šáma(vápenato-hořečnaté 

kaly) 

Cukrovarnický průmysl Vyslazené řízky, melasa, řepné kořínky a úlomky, 

saturační kaly (26% CaO) 

Tukový a olejářský průmysl Pokrutiny, pokrutinové šroty, slupky, olejná drť 

Konzervárenský průmysl Listeny a košťály, zeleninová nať, výlisky, semena 

Vinařský průmysl Kvasničné kaly kašovité, pastové 

Mlékárenský průmysl Syrovatka, mlékárenské kaly 

Masný průmysl Krev, kosti, odpady z jatek, tukové odpady 

 

Kaly z Čistíren odpadních vod 

Čistírenské kaly jsou složitou heterogenní suspenzí anorganických a organických 

látek odsazených z odpadních vod nebo vzniklých při technologických procesech čištění 

odpadních vod. Jsou bohatým zdrojem organické hmoty, základních živin i stopových 

prvků. Z živin jsou v kalech významně zastoupeny především dusík a fosfor, obsah 

draslíku bývá většinou nízký. 

Důležitou vlastností kalu je jeho konzistence, která úzce souvisí s celkovou 

koncentrací tuhých složek v kapalině, jinak též vyjadřovanou jako obsah sušiny v kalu. 

Sušina většinou nepřekročí 10%, závisí však značně na charakteru kalových částic. 

Kaly představují přibližně 1 – 2 % objemu znečištěných vod, je však v nich 

zkoncentrováno 50 – 80 % původního znečištění. To je způsobeno především patogenními 

mikroorganismy a obsahem toxických chemických látek (např. AOX, PCB, NEL aj.) 

a těžkých kovů (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn).[38] 

2.2. Organické sloučeniny vhodné pro hydrotermální zplyňování 
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V této kapitole jsou charakterizovány organické sloučeniny, které se vyskytují v biomase 

a organických materiálech a mají významný potenciál pro hydrotermální zplyňování. 

1) Celulóza 

- Je složitý polysacharid známý pod českým názvem buničina. Celulóza je hlavní 

stavební látkou rostlinných primárních buněčných stěn. Je zcela nerozpustná ve vodě 

- Celulóza je nejrozšířenějším biopolymerem na zemi a nalezneme ji téměř 

v každém typu biologicky rozložitelném odpadu.[15] 

- Rozpouští se v koncentrovaných kyselinách, neboť podle podmínek, jako je 

koncentrace kyseliny nebo teplota, dochází k hydrolýze na rozpustné fragmenty s kratším 

řetězcem. V roztocích hydroxidů je bobtnání intenzivnější než ve vodě a v kyselých 

roztocích při vyšších teplotách dochází k hydrolýze, případně oxidaci.[14] 

 

Obrázek 6: chemický vzorec celulózy [47] 

 

2) Hemicelulózy 

- Hemicelulózy představují skupinu látek polysacharidického charakteru, 

rozpustných ve zředěných louzích a snadno hydrolyzovaných zředěnými kyselinami. Lze 

rozlišit tzv. nativní hemicelulózy, které se nachází přímo v rostlinných materiálech 

a hemicelulózy ve vlákninách izolovaných z rostlinných materiálů chemickou cestou. 

Hemicelulózy jsou tvořeny pentozany (xylan a araban), methylpentosany, hexosany 

(manan, galaktan, levulan) a polyuronovými kyselinami. Výsledným produktem hydrolýzy 

hemicelulóz je směs monosacharidů a kyselin.[15] 
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Obrázek 7: chemický vzorec hemicelulózy [48] 

 

3) Lignin 

- Je kopolymerem fenylpropanových jednotek, známých jako monolignoly. Tyto 

fenylpropanové jednotky jsou nepravidelně vázány do trojrozměrných struktur etherovými 

vazbami (C-O-C) nebo vazbami mezi dvěma atomy uhlíku (C-C). 

- Lignin je jednou z hlavních částí dřevní hmoty, kde tvoří asi 25% biomasy. 

V menším množství je lignin součástí vlákniny ovoce, zeleniny a obilovin.[16] 

 

Obrázek 8: chemický vzorec ligninu [49] 
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3. Hydrotermální zplyňování 

Hydrotermální zplyňování je slibnou novou cestou ke zpracování většiny vlhké 

biomasy (hnůj, kaly…). Tento proces nejen, že získává z biomasy plyny, které se dají 

využívat jako alternativní zdroje paliv, ale současně přináší nové řešení využití odpadů. 

 Na Institutu Paula Scherrera (PSI) ve Švýcarsku se zaměřují na mnohem 

komplexnějším využití organických a anorganických součástí obsahující biomasa viz 

obrázek 9. Organické součásti se zcela rozloží na syntetický plyn, který se využívá pro 

účely ohřevu, výrobu elektřiny nebo jako palivo a anorganické součásti jsou navráceny 

jako čisté a koncentrované prvky, které se dají využít do hnojiv a možné toxické 

a bioaktivní látky jako jsou priony, hormony nebo antibiotika jsou zcela zničeny.[25] 

 

Obrázek 9: Koncept komplexního využití biomasy, zde v případě chlévské mrvy 

(hnoje) [25] 

Hydrotermální zplyňování využívá vody v nadkritickém stavu, kdy tato technologie 

umožňuje efektivní zplyňování biologických materiálů a odpadů s vysokým obsahem vody 

bez poklesu účinnosti, protože zpracovaný materiál není třeba sušit. Technologie může být 

využívána k produkci vodíku a methanu.[17] 

Hlavní myšlenkou hydrotermálního zplyňování je využití speciálních vlastností 

blízko kritickém a nadkritickém stavu vody, kdy se voda chová jako rozpouštědlo a reakční 

činidlo. 
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V závislosti na reakčních podmínkách a na požadavcích produkovaného plynu se 

mohou hydrotermální procesy zplyňování biomasy rozdělit do tří hlavních typů[18]: 

1. Reforming vodní fáze (APR) : sloučeniny pocházející z biomasy 

(glukóza, sorbitol, glycerol, methanol, glykol…) se zplyňují při teplotě 215 – 

265°C především na vodík a oxid uhličitý za přítomnosti heterogenního 

katalyzátoru (Pt, později i: Ni, Ru, Rh, Pd, Ir). 

2. Katalyzované zplyňování v blízko kritickém stavu vody biomasy na 

metan při teplotě okolo 350°C v kapalné fázi, nebo při teplotě okolo 400°C 

v nadkritickém stavu vody: biomasa nebo organické sloučeniny jsou zplyňovány 

především na methan a oxid uhličitý za přítomnosti heterogenního katalyzátoru. 

3. Zplyňování v nadkritickém stavu vody (SCWG): biomasa nebo 

organické jsou zplyňovány především na vodík a oxid uhličitý, bez přídavku 

pevného katalyzátoru nebo za přítomnosti uhlíku a jiných pevných katalyzátorů. 

3.1. Voda v nadkritickém stavu 

Voda se stává kapalinou v kritickém stavu při překročení kritického tlaku (22 MPa) 

a teploty (374°C). V okolí kritického bodu a v nadkritických podmínkách má voda zcela 

odlišné vlastnosti, než na jaké jsme zvyklí u vody za podmínek běžných. Podmínky, které 

jsou nutné, aby voda byla v nadkritickém stavu, jsou znázorněny na obrázku 10.[17] 

Voda v nadkritickém stavu poskytuje zajímavé prostředí, ve kterém probíhají 

chemické reakce. Zejména hydrolytické reakce a změna vlastností vody a to tak, že se 

z vody stává jak reaktant, tak rozpouštědlo. Tyto chemické reakce velmi napomáhají 

konverzi biomasy na kapalná a plynná paliva. Potřebná energie pro přivedení vody do 

nadkritického stavu je nižší než pro odpařování a přehřívání vody na stejnou teplotu 

v podkritických tlacích.[20] 
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Obrázek 10: Fázový diagram vody [17] 

 

 

Tabulka 4: Výhody a nevýhody použití vody v nadkritickém stavu [19] 

Výhody Nevýhody 
Netoxické Destilace je energeticky náročná 

Nehořlavé Vysoce specifická tepelná kapacita-těžko 

možno rychle ohřát nebo zchladit 

Příležitost výměny za těkavé org. sloučeniny  

Vysoce specifická tepelná kapacita-exotermické 

reakce mohou být bezpečně kontrolovány 

 

3.1.1. Vlastnosti vody v nadkritickém stavu 

Voda má mnoho zajímavých vlastnosti, které mohou být použity v syntézách. Jestliže 

teplota vody stoupá, tak iontový produkt také, zatímco hustota a polarita klesá. Při teplotě nad 

200°C začíná voda mít mnoho vlastností organických rozpouštědel. Při teplotě okolo 300°C má 

vlastnosti podobné acetonu. Tento efekt je spojen s redukcí vodíkových vazeb vody při vyšší 

teplotě. Nahrazení organických rozpouštědel vodou může mít veliký význam pro životní prostředí 

a je také levnější. 
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Dalšími velmi zajímavými vlastnostmi je velmi malý iontový součin (10
-24

), malá viskozita 

a malé povrchové napětí. Všechny tyto vlastnosti poskytují zajímavý potenciál pro řadu 

termochemických konverzních aplikací. 

Unikátní vlastnosti[19,20,21,22,23,24]: 

 Relativní permitivita (εr): byla definována M. Faradayem jako 

poměr kapacity C kondenzátoru vyplněného dielektrikem a kapacity C0 stejného 

kondenzátoru vakuového: 

εr = C / C0 

Relativní permitivita závisí na druhu dielektrika, na fyzikálních podmínkách 

(např. teplota a tlak) a také na kmitočtu (pokud je kondenzátor zapojen do obvodu 

se střídavým napětím). 

 Hustota (ρ): představuje hodnotu dané veličiny vztažené 

k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), 

jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo 

jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě). 

 Viskozita (v): je fyzikální veličina, udávající poměr mezi tečným 

napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami 

při proudění skutečné kapaliny. 

Charakterizuje vnitřní tření a závisí především na přitažlivých silách mezi 

částicemi. Kapaliny s větší přitažlivou silou mají větší viskozitu, větší viskozita 

znamená větší brzdění pohybu kapaliny. 

 Povrchové napětí (σ ):Povrchové napětí je efekt, při kterém se 

povrch tekutin chová jako elastická fólie a snaží se dosáhnout co možná 

nejhladšího stavu s minimálním rozpětím. To znamená, že se povrch tekutiny snaží 

dosáhnout stavu s nejmenší energií. 

Povrchové napětí je výsledkem vzájemné interakce přitažlivých sil molekul 

nebo atomů, z nichž se skládá povrchová vrstva. 

Povrchové napětí kapaliny závisí nejen na druhu kapaliny, ale také na 

prostředí, které se nachází nad jejím volným povrchem. S rostoucí teplotou se 

povrchové napětí kapaliny vůči danému prostředí snižuje. 

http://www.converter.cz/fyzici/faraday.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Objem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obsah
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plocha
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lka
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/570-teplota-a-jeji-mereni


Ondřej Novák: Hydrotermální zplyňování biomasy a organických materiálů 
 

2013  17 
 

 Iontový součin (K): veličina vystihující rovnovážný stav 

v polárních rozpouštědlech, ve kterých probíhá v malé míře vlastní protolýza 

(autoprotolýza), tj. výměna protonu (vodíkového kationtu) mezi dvěma identickými 

molekulami rozpouštědla. Nejvýznamnějším případem iontového součinu je 

voda: 2H20 ↔ H3O
+
 + OH

-
. Rovnovážný stav této reakce je vystižen iontovým 

součinem, tj. součinem rovnovážných koncentrací (přesněji aktivit) vznikajících 

iontů.  

KV = [H3O
+
] [OH

-
]. Při 20 °C je KV = 10

-14 
mol

2
.l

-2 

 

Tabulka 5: Hodnoty vlastností vody při 20°C a při 374°C 

Vlastnosti Při 20°C Při 374 °C 

Relativní permitivita (εr) 80,1 F m
-1

 5 F m
-1

 

Hustota (ρ) 998 kg.m
-3 

322 kg.m
-3

 

Viskozita(v) 0,001 Nsm
-2

 4,02.10
-8

 Nsm
-2

 

Povrchové napětí (σ) 0,073 N/m 0 N/m 

Iontový součin (K) 10
-14 

mol
2
.l

-2
 10

-24 
mol

2
.l

-2
 

3.2. Katalyzátory 

Katalyzátor je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji (nebo zpomaluje), 

a přitom z ní vystupuje nezměněná. Nemění polohu chemické rovnováhy, ale pouze 

urychlují rychlost přímé resp. zpětné reakce. Výsledná rychlost reakce se mění tím, že 

katalyzátory tvoří s výchozími látkami na svém povrchu reaktivní meziprodukty, přes které 

probíhá reakce s menší aktivační energií, než jaká by byla nutná pro reakce bez 

katalyzátoru. Viz obrázek 11.[30] 

http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=82506
http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=77136
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_reakce
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Obrázek 11: Energetický diagram katalyzované a nekatalyzované reakce [30] 

 

Rozlišujeme: 

 Homogenní katalýzu – reaktanty a katalyzátor jsou v systému přítomny ve 

stejné fázi. 

 Heterogenní katalýzu – katalyzátor je vždy v pevné fázi a reaktanty jsou 

plynné nebo kapalné (tento typ katalýzy se v průmyslu využívá nejčastěji). 

Jako katalyzátory se používají tři skupiny látek a to kovy (Pd, Pt, Ni, Co, Cu, Fe), 

oxidy kovů (ZnO,CrO3, MoO3, WO3) a sulfidy (WS2, MoS2, NiS). 

Při čištění plynů se využívá heterogenní katalýza mezi plynem a tuhým 

katalyzátorem. K reakci dochází na povrchu katalyzátoru. Katalýza se skládá z pěti 

kroků[27,30]: 

I. Vnější difúze reaktantů (plynu) k povrchu katalyzátoru a vnitřní difúze 

v pórech katalyzátoru, kdy výchozí látky difundují póry od povrchu zrna 

k jeho středu. 

II. Adsorpce reagujících složek na povrch katalyzátorů za vzniku chemické 

sloučeniny. 



Ondřej Novák: Hydrotermální zplyňování biomasy a organických materiálů 
 

2013  19 
 

III. Chemická reakce reaktantů katalyzovaných na povrchu ve vzájemné 

blízkosti – přeskupení atomů za vzniku povrchových komplexů typu 

produkt – katalyzátor. 

IV. Desorpce produktu katalytického procesu za regenerace aktivního centra 

katalyzátoru. 

V. Difúze produktu póry zrn směrem k povrchu katalyzátoru a difúze produktu 

od povrchu katalyzátoru. 

3.2.1. Požadavky Katalyzátorů 

Katalyzátory je vždy nutné posuzovat společně s použitým reaktorem. Katalyzátor, 

který má dobré výsledky v jednom typu reaktoru, nemusí tyto výsledky mít v jiném typu. 

Konkrétní požadavky kladené na katalyzátor vycházejí z dané reakce, z vlastností 

katalyzátoru a z požadavků na kvalitu produktu[27]. Pro posouzení vhodnosti určitého 

katalyzátoru jsou významné zejména tyto vlastnosti: 

 Přiměřená aktivita – pojem aktivity není jednoznačně definovaný, 

v podstatě charakterizuje schopnost katalyzátoru urychlovat danou reakci. Je 

důležité, aby katalyzátor měl přesně danou aktivitu. Pokud by aktivita byla malá, 

bude reakce probíhat pomalu, při příliš vysoké aktivitě hrozí přehřívání vrstvy 

katalyzátoru v důsledku vysoké rychlosti reakce. 

 Vysoká selektivita – jedná se o nejdůležitější vlastnost katalyzátoru, 

neboť by měl iniciovat pouze žádané reakce a neměl by podporovat vznik 

vedlejších produktů. 

 Vhodný tvar zrn – je nejméně důležitou vlastností. 

 Mechanická odolnost – při špatné mechanické odolnosti se zrna 

drolí a drtí a to má za následek ucpávání reaktoru, tvorbu kanálů a zhoršení 

účinnosti reaktoru, nárůst tlakové ztráty a úlet drobných částí katalyzátoru v plynu. 

 Stálost aktivity a selektivity během provozu – jelikož aktivita 

katalyzátoru během provozu reaktoru klesá, je nutné, aby výsledné parametry 

reaktoru byly pokud možno konstantní. Toto lze dosáhnout regulací teploty či 

průtoku plynu. 



Ondřej Novák: Hydrotermální zplyňování biomasy a organických materiálů 
 

2013  20 
 

 Životnost – závisí na vlastnostech katalyzátoru a typu používaného 

reaktoru. Doba životnosti se pohybuje od minut až po několik let. 

 Regenerovatelnost – při praktickém použití se většinou nepodaří 

obnovit vlastnosti katalyzátoru do původních hodnot, ale díky regeneraci se 

životnost výrazně prodlouží. 

 Cena – se pohybuje od stovek korun za tunu až po tisíce eur za kg. 

3.2.2. Příčiny poklesu aktivity katalyzátorů 

Na katalyzátor působí celá řada faktorů, které způsobují zhoršení jeho vlastností, 

některé působí pozvolna, jiné dokážou zničit katalyzátor v relativně krátké době. Hlavní 

příčiny poklesu aktivity jsou[28,29]: 

 Tepelná nestabilita katalyzátoru – kdy vlivem vysoké teploty 

dochází ke spojování jemných krystalů ve větší celky, čímž se snižuje aktivní 

povrch, a tím klesá aktivita katalyzátoru. 

 Zanášení katalyzátoru – vlivem jemných prachových částic 

dochází k zanášení pórovité struktury katalyzátoru, což snižuje jeho aktivní povrch. 

 Otrava katalyzátoru katalytickými jedy – k tomuto jevu dochází 

adsorpcí nežádoucí látky do povrchu katalyzátorů. Rozlišuje se vratná a nevratná 

otrava katalyzátoru. 

3.2.3. Potenciál aktivních kovů 

Aktivní kovy je souhrnný název pro kovy, které reagují silně a rychle s jinými 

látkami.[31] Mezi aktivní kovy se řadí Ni, Pt, Pd, Ru (různé formy na různých nosičích, 

případně práškové nebo ve formě drátků), které podporují hydrogenaci CO a CO2. Hlavní 

přednost těchto katalyzátorů je schopnost rychle rozložit meziprodukty jako jsou fenoly 

a furfuraly vzniklé hydrolýzou a dehydratací vstupní suroviny, dříve než vzniknou dehty 

a karbonizační zbytky. 

Nikl je často používán ve formě Raneyho katalyzátoru. Tento katalyzátor se 

získává ze slitiny niklu s hliníkem působením vodného roztoku hydroxidu sodného, který 



Ondřej Novák: Hydrotermální zplyňování biomasy a organických materiálů 
 

2013  21 
 

rozpustí pouze hliník. Čím vyšší je zbytkový obsah hliníku, tím je větší plocha povrchu 

katalyzátoru. Často je přidáván i třetí kov pro zvýšení stability a podporu reakce. Výhody 

niklu je dobrá disperze, robustnost a dobrá tepelná vodivost. Při hydrotermálním 

zplyňování vykazuje vysokou aktivitu.[26] 

 

Obrázek 12: Raneyho nikl [50] 

Kudo a Komatsu při svém experimentu částečně přeměnili oxid uhelnatý, rozpustný 

ve vodě, na methan pomocí Raneyho katalyzátoru. Hliník obsažený v katalyzátoru byl 

tímto oxidován na hydroxid hlinitý. Došli k závěru, že pro produkci vodíku je nejlepší 

měděný katalyzátor, kdežto pro produkci methanu je nejlepší železný katalyzátor smíšený 

s rutheniem/uhlíkem(Ru/C). Ru/C účinně katalyzuje formace mravenčanu, což vede 

k produkci methanu.[51] 

Další vhodnou volbou jako aktivního kovu je ruthenium, i přes jeho vyšší 

pořizovací náklady (12 500 EUR/Kg), jelikož se jedná o vzácný kov. Nicméně jeho 

náklady mohou být výrazně sníženy regenerací vyčerpaných katalyzátorů. Obvykle může 

být více než 96% Ru získáno zpět. Ve srovnání s niklovými katalyzátory, kdy konečné 

náklady obou kovů jsou přibližně stejné. 

Nicméně niklové katalyzátory mají stále tu výhodu, že mají nižší pořizovací cenu 

a dostupnost na trhu ve své skeletální formě například oproti rutheniu.[26] 
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3.2.4. Katalyzátory na bázi alkalických kovů 

Katalyzátory na bázi alkalických kovů, na rozdíl od katalyzátoru na bázi aktivních 

kovů, nedosahují zdaleka tak vysoké aktivity rozkladu dehtu. Oproti tomu, ale mají celou 

řadu výhod např[32].: 

 Jsou levné a relativně snadno dostupné. 

 Oproti kovovým katalyzátorům nejsou náchylné k otravě a netrpí 

tepelnou nestabilitou. 

 Při zakoksování jsou relativně snadno regenerovatelné. 

 Vykazují relativně dobrou mechanickou odolnost. 

Další nevýhodou je, že při použití těchto katalyzátorů je jejich náchylnost 

k usazování sloučenin uhlíku. Tyto nánosy ucpávají pórovitou strukturu katalyzátoru 

a usazují se na povrchu částic, čímž snižují jeho aktivitu.[33] 

Oproti kovovým katalyzátorům mají nesmírnou výhodu v tom, že kromě odstranění 

dehtu, dokážou odstranit i sloučeniny síry a chlóru. Jelikož i nízké koncentrace síry 

dokážou deaktivovat katalyzátory na bázi kovu.[34] 

Vhodné přírodní materiály pro využití jako katalyzátory na bázi alkalických kovů 

jsou např. dolomit, vápenec, olivín, magnezit a další. Jako nejvíce efektivní se jeví dolomit 

a olivín, ale i vápenec a magnezit jsou použitelné, ale nedosahují takové kvality jako 

dolomit. Dolomit je nejpoužívanějším přírodním materiálem pro katalyzaci. Jako 

alternativu dolomitu je použití olivínu, ale u něj není znám přesný mechanismus 

katalytické aktivity a předpokládá se, že rozhodujícím faktorem je přítomnost železa na 

povrchu olivínu. Nevýhodou olivínu je jeho nedostupnost.[35] 

3.2.5. Aktivní uhlí 

Aktivní uhlí je vysoce porézní uhlík s mimořádně velkým vnitřním povrchem. 

Jedná se o soubor grafitových destiček, jejichž vzájemná vzdálenost tvoří vnitřní povrch – 

póry. Rozeznáváme mikropóry (velikost menší než 2nm), kde se odehrává adsorpce 

převážně organických látek a transportní póry neboli makropóry (větší než 50nm) 



Ondřej Novák: Hydrotermální zplyňování biomasy a organických materiálů 
 

2013  23 
 

a mesopóry (2-50nm), které umožnují přístup organických molekul k aktivním centrům 

aktivního uhlí. 

Aktivní uhlí vyrobené z černého uhlí má většinou vhodný poměr mikropórů 

a transportních pórů, zatímco u aktivního uhlí vyrobeného z kokosových skořápek výrazně 

převažují mikropóry a u aktivního uhlí vyrobeného ze dřeva převažují makropóry. 

Aktivní uhlí z černého uhlí je preferovanější oproti aktivnímu uhlí z kokosových 

skořápek, jelikož mají vyšší sorpční schopnost, vyšší účinnost a životnost.[36] 

 

Obrázek 13: Aktivní uhlí [52] 

3.3. Podstata procesu hydrotermálního zplyňování 

Tradiční metoda „suchého“ zplyňování jsou limitovány především vysokou 

vlhkostí materiálu, která rapidně snižuje celkovou energetickou účinnost procesu, kdy voda 

ze vstupního materiálu musí být odpařena. Povaha heterogenních štěpných reakcí a jejich 

chemismus vede ochotně ke vzniku dehtů a nezreagovaných tuhých zbytků, a tak vyžaduje 

navazující čištění produkovaných plynů. Tyto tradiční metody jsou stále ve vývoji a 

vhodným uspořádáním a technickými opatřeními lze produkci dehtů a nezreagovaných 

zbytků omezit či dokonce eliminovat. I v tomto případě však zůstává zásadním omezením 

limitovaná vlhkost zpracovaného materiálů.[17]  

Zplyňování v prostředí vody v nadkritickém stavu, naproti tomu cíleně probíhá ve 

vodném prostředí. Takže obsah vody ve vstupním materiálu nemá sám o sobě dopad na 
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celkovou energetickou účinnost procesu. Termokonverzní reakce navíc probíhají 

v homogenním prostředí a odpadávají tak pomalejší heterogenní reakce mezi tuhou a 

plynnou fází, což předem snižuje produkci dehtovitých látek. 

Při hydrotermálním procesu se nejdříve vlhká biomasa rozemílá, poté je 

pumpována a přiváděna do předehřívače, kde je hydrolyzována na teplotu okolo 350°C. 

Anorganické složky jsou odděleny v solném separátoru a organické složky jsou vypařovány 

a předehřívány a poté zplyňovány v katalytickém reaktoru. Tím je krok endotermního zplyňování 

a exotermní methanizace zprostředkován v jediném reaktoru. Po zpracování v katalytickém 

reaktoru je kapalný produkt ochlazen a oddělen na kapalnou a plynnou složku a expandován do 

vysokotlakého separátoru a do PSA jednotky. Proces je znázorněn na obrázku 14.[26] 

 

Obrázek 14: schéma hydrotermálního zplyňovacího zařízení 

 

3.3.1.  Výhody a nevýhody hydrotermálního zplyňování 

Hlavním předností hydrotermálního zplyňování je to, že voda má funkci 

rozpouštědla a reakčního činidla, díky čemuž vodík v produktu pochází i z vody (vzniká 
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nadstechiometrické množství vodíku). Kvůli tomu, že reakce probíhají v rozpuštěném 

stavu (rozdíl oproti tradičnímu zplyňování), dochází k potlačení vzniku dehtu a tuhých 

karbonizačních zbytků. Výhodou je i to, že se může zpracovávat i materiál s nízkým 

obsahem hořlaviny. Pro takovéto účely by bylo tradiční suché zplyňování energeticky 

zcela neúčinné. Výhody procesu hydrotermálního zplyňování spočívají i ve stavu 

produkovaných plynů, které jsou jednak již komprimované a za druhé neobsahují 

nežádoucí nečistoty, čili odpadá jejich složité čištění. 

Další výhodou procesu je možnost zpracování toxických či zdravotně nebo 

hygienicky závadných materiálů, protože za podmínek, které poskytuje voda 

v nadkritickém stavu, dochází k 100% hygienickému zabezpečení a detoxikaci 

zpracovaného materiálu, a to díky úplné mineralizaci. Tento fakt nabývá na významu 

například u materiálů vyžadujících, dle platné legislativy, pasterizaci nebo hygienizaci před 

jeho dalším zpracováním (bioplynová stanice).[17]  

Klíčovou předností hydrotermálního zplyňování je, že vysoký obsah vody ve 

vstupní surovině není nevýhodou, ale naopak je zapotřebí, kdy oproti tomu u suchých 

metod zplyňování klesá energetická účinnost, čím je vyšší vlhkost vstupního paliva. 

Srovnáme-li technologii hydrotermálního zplyňování s anaerobní fermentací, která rovněž 

zpracovává organické materiály s vysokou vlhkostí, jsou předností také mnohem menší 

rozměry zařízení a rychlejší průběh (doba zdržení maximálně jednotky minut).[37] 

I když má tato technologie celou řadu výhod, stále je ve stádiu vývoje. Důvodem 

jsou jak materiálové nároky, tak i některé provozní těžkosti. Materiálově se může jednat 

buď o použití nerezové oceli, i když provozní podmínky technologie hydrotermálního 

zplyňování jsou blízké jejím limitním parametrům. Daleko vhodnější materiály pro 

konstrukci reaktoru jsou speciální slitiny chromu, niklu a titanu s obchodními názvy 

Hastelloy, Inconel a Incolloy. Korozní problémy a celková životnost jednotlivých částí 

zařízení jsou jedny z nejdůležitějších praktických problémů. 

Pro dosažení přijatelné energetické bilance celého hydrotermálního procesu by 

podíl sušiny vstupního materiálu ve vodě měl dosahovat alespoň 15-20%, kdy při takových 

hodnotách se mohou objevovat potíže se vznikem dehtů a nezreagovaných uhlíkatých 

podílů. 
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Dalším problémem praktické realizace tohoto procesu je tvorba usazenin 

v oblastech zařízení, kde voda přechází do nadkritického stavu a anorganické látky ve vodě 

obsažené přestávají být rozpustné a vypadávají, ale je možné tyto látky cíleně získat. 

Kritickým prvkem zařízení z hlediska termické účinnosti, kterým je tepelný 

výměník mezi vstupem a výstupem nadkritického reaktoru. Jeho termická účinnost velmi 

ovlivňuje celkovou energetickou bilanci procesu. Jedná se přitom o značné množství tepla, 

které je nutné mezi toky vyměnit (například při ohřevu vody o průtoku 7 l/min z 20°C na 

600°C se jedná o 300 kW).[17] 

Tabulka 6: Souhrn výhod a nevýhod hydrotermálního zplyňování 

HYDROTERMÁLNÍ ZPLYŇOVÁNÍ 

VÝHODY NEVÝHODY 

Voda plní funkci rozpouštědla a reakčního činidla Materiálové nároky na zařízení 

Zpracování materiálu s obsahem hořlaviny Dosažení dostatečných konverzí 

Produkované plyny není třeba složitě čistit Nutnost instalace velmi účinného tepelného 

výměníku 

Zpracování toxických, zdravotně a hygienicky závadných 

materiálů 

Riziko tvorby usazenin v reaktoru 

Vysoký obsah v surovině není závadou  

Vstupní materiál je totálně mineralizován  

4. Využití produktů vzniklých hydrotermálním zplyňování 

 

 Hlavními produkty, které vznikají při hydrotermálním zplyňování je methan (CH4) 

a vodík (H2), které doprovázejí oxid uhličitý (CO2) a v malé míře oxid uhelnatý (CO). 

Vznik žádaného plynu závisí především na tom, při jaké teplotě hydrotermální proces 

probíhá.  

Při teplotě 400-500°C je termodynamicky preferovaným produktem konverze methan 

a CO2. Methan vzniká především hydrogenací CO2/CO, což jsou reakce, jejichž zdárný 

průběh vyžaduje přítomnost aktivních katalyzátorů (Ni, Pt, Pd, Ru). Meziproduktem 

probíhajících reakcí je mimo jiné hydroxymetylfurfural, což je prekurzor pro navazující 

reakce produkující nežádoucí dehty. 
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Při využití vyšších teplot (>550°C) začíná být preferovaným produktem vodík, ale na úkor 

methanu, a CO2. Takto získat vodík lze buď bez použití katalyzátorů, případně lze použít 

katalyzátory na bázi alkalických kovů nebo aktivní uhlí. Výhodou je, že alkalické látky 

jsou přirozenou součástí biomasy.[17] 

4.1. Paliva vyrobené z metanu a vodíku 

4.1.1. Bioplyn 

Bioplyn má největší a perspektivní význam ze všech plynných biopaliv. Bioplyn 

díky svému obsahu až 65% methanu a vodíku a nepatrným množstvím relativně snadno 

odstranitelného oxidu siřičitého (SO2) a malého množství oxidu uhličitého vytváří vysoce 

hodnotné plynné palivo. Bioplyn se svou výhřevností podobá zemnímu plynu. Má asi 70 % 

jeho výhřevnosti s ohledem na CO2 a vodní páry. 

Bioplyn se skládá z CH4, CO2, H2, N2, H2S a malého množství vodních par, kde 

největší zastoupení má methan. Složení bioplynu je uvedeno v tabulce 7.[39] 

4 základní využití bioplynu: 

 Přímé spalování k výrobě tepla. 

 Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie. 

 Výroba pohonných hmot. 

 Energetické využití. 

Tabulka 7: Složení bioplynu [39] 

Složka Obsah v % 

Methan 45-75% 

Oxid uhličitý 25-48% 

Vodík 0-3% 

Sulfan  0,1-1% 

Dusík 1-3% 

Amoniak stopy 
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4.1.2. Biomethan 

Biomethan je vyčištěný bioplyn bez CO2 obsahující asi 98% CH4. Biomethan má 

nejnižší emise skleníkových plynů a nejnižší spotřebu energie v celém životním cyklu, 

v porovnání s ostatními konvenčními biopalivy.  Využití biomethanu jako energie 

vyrobené z obnovitelného zdroje je různorodé. Je především využíván v automobilové 

dopravě a stejně jako bioplyn lze biomethan využít kogenerací (společná výroba tepla 

a elektřiny). U většiny bioplynových stanic se používají pro kogeneraci naftové motory. 

Bioplyn se nečistí, a proto se k němu přidává asi 8% nafty kvůli mazání a chlazení. Právě 

díky kogeneraci lze dosáhnout u bioplynové stanice ekonomické rentability. [40] 

Biomethan se svými vlastnosti podobá zemnímu plynu, a proto se s ním počítá jako 

obnovitelná náhrada zemního plynu.[41]  

4.1.3. SNG 

Syntetický zemní plyn je směs plynů, která je složená z oxidu uhelnatého, oxidu 

uhličitého a vodíku. Může být použit v plynových motorech nebo plynových turbínách pro 

výrobu elektrické energie, dále se využívá na produkci kapalných a plynných biopaliv 

a dodává se do chemického průmyslu spotřebovávajícího syntézní plyn a vodík. Výhodou 

je, že při jeho spalování se uvolňuje méně znečišťujících látek, především podstatně méně 

CO2, do ovzduší.[42] 

4.2. Vodík 

Vodík je nejčistším palivem, jelikož při jeho spalování vzniká pouze voda jako 

vedlejší produkt. 

Vodík jako palivo se dnes využívá především v letecké a vesmírné dopravě. 

V kombinaci s kyslíkem se používá v raketových motorech, a to už od 2. světové války, 

kdy tento typ pohonu používal Wermacht pro své rakety typu V-1 a V-2. Bylo zjištěno, že 

kapalná směs H2 a O2 uvolňuje nejvíce energie na jednotku hmotnostního paliva, bohužel 

náklady na zkapalňování a schopnost ho udržet v kapalném stavu zvyšují cenu tohoto typu 

paliva. 
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V automobilovém průmyslu se vodík jako palivo zatím neprosadil z důvodu jeho 

dnešní vysoké ceny a problémy se skladováním. V současnosti je vyráběn se značnou 

energetickou náročností. Také současná účinnost vodíku pro výrobu elektrické energie 

v automobilech s porovnáním s dopravními prostředky využívající pro spalování fosilního 

paliva je nepříznivá (u fosilních paliv je účinnost 25% a u vodíku jen 16%).[43] 

Za perspektivní se však považuje jeho využití v palivových článcích s ohledem na 

skutečnost, že při generování energie vykazují palivové články podstatně větší 

energetickou účinnost než motory s vnitřním spalováním. Předpokládá se, že palivové 

články by se mohly stát dominujícím způsobem pohonu motorových vozidel v průběhu 

příštích 50 let. 

4.2.1. Palivové články 

Palivové články samy o sobě nepředstavují žádný pohon. Jedná se o měnič, v němž 

se uvolňuje chemická energie během oxidačně-redukční reakce a transformuje se v energii 

elektrickou. 

Oproti tepelným strojům se generátorem elektrické energie dosahují palivové 

články při výrobě elektrické energie vysokých účinností a to až 60% v laboratorních 

podmínkách, zatímco reálná účinnost představuje pouze 35-50% dle zatížení palivového 

článku. Vysoká účinnost je dána tím, že přeměna energie je přímá, nikoliv přes mezistupně 

(tepelnou, mechanickou), jako je tomu u spalovacích motorů. 

V dnešní době je ve vývoji pět typů palivových článků, lišících se především 

v chemickém složení elektrolytu, provozními teplotami a možným palivem. 

Soubor dvou elektrod a elektrolytu se nazývá palivovou celou. Palivové články jsou 

sestaveny z palivových cel s bipolárním uspořádáním s ohledem na požadované výstupní 

parametry článku (především napětí a výkon). [44] 
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Obrázek 15: Schématické znázornění palivového článku [44] 

Porovnání čtyř druhů palivových článků[45]: 

 Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFC) 

 Elektrolyt: polymer 

 Provozní teplota: 80ºC 

 Palivo: vodík 

 Reforming: externí 

 Oxidant: kyslík / vzduch 

 Účinnost: 40 - 50% 

 

 Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC) 

 Elektrolyt: kyselina fosforečná (H3PO4) 

 Provozní teplota: 190ºC 

 Palivo: vodík  

 Reforming: externí 

 Oxidant: kyslík / vzduch  

 Účinnost: 40 - 50% 

 

 Molten Carbonate Fuel Cells (MCFC)  

 Elektrolyt: tavenina uhličitanu 

 Provozní teplota: 650ºC 
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 Palivo: vodík / CO reformát 

 Reforming: externí / interní 

 Oxidant: kyslík / vzduch / CO2 

 Účinnost: 50 - 60% 

 

 Solid Oxide Fuel Cells (SOFC) 

 Elektrolyt: keramický 

 Provozní teplota: 1000ºC 

 Palivo: vodík / CO2 / CH4 reformát 

 Reforming: externí / interní 

 Oxidant: kyslík / vzduch 

 Účinnost: 45 - 55% 
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5. Závěr 

 

V první části bakalářské práce jsou charakterizovány jednotlivé složky biomasy, 

její vlastnosti, zdroje a složení. Dále jsou popsány organické materiály vhodné svým 

složením pro hydrotermální zplyňování. Nelze opomenout i organické sloučeniny, jakož to 

složky některých druhů biomasy a organických materiálů, které se využívají v laboratořích 

při pokusech hydrotermálního procesu. 

V druhé části je popsán proces hydrotermálního zplyňování, jakožto proces, který 

by mohl být v budoucnosti perspektivním procesem pro získávání plynů, které se dají 

využít jako primární složky alternativních zdrojů energie a paliv a prvků, které je možné 

využít jako složky pro výrobu hnojiv. Dále je charakterizována voda v nadkritickém stavu, 

která přináší velmi významné vlastnosti při zpracování organických materiálů. Důležitým 

faktorem při hydrotermálním zplyňování hrají katalyzátory, protože bez použití 

katalyzátorů, by přeměna vstupního materiálu na požadovaný plyn nemusela být zdárná 

(zejména u methanu při teplotách 400 - 500ºC), navíc katalyzátory podporují hydrogenační 

reakce a rychlý rozklad meziproduktů vzniklých při zplyňování. Dále v této části jsou 

uvedeny výhody a nevýhody hydrotermálního procesu. 

V poslední kapitole jsou charakterizovány některé biopaliva vyrobené z methanu 

a vodíku. Popis využití vodíku je definován v samostatném oddílu, jelikož se nemusí 

mixovat s ostatními látkami pro vznik paliva, ale je sám sobě palivem a v budoucnu se 

vodíku předvídá hojné využívání jako alternativní zdroj energie a paliva. 
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