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ABSTRAKT 
 

Neustálý nárůst spotřeby energie vyžaduje, aby se vývoj v energetickém odvětví 
zaměřoval na obnovitelné zdroje energie. Další z možností jak snížit spotřebu primárních 
energetických zdrojů představuje také vyhledávání nových a netradičních paliv. V 
geografických podmínkách ČR se jako nejvýhodnější a potenciálně nejrozšířitelnější jeví 
biomasa. V posledních letech ovšem energetické využívání biomasy zaznamenalo výrazný 
vzestup a to i ve velkých energetických zdrojích. Tento nárůst spotřeby udělal hlavně ze 
dřevní biomasy nedostatkové palivo a začala se zvedat jeho cena. V tomto okamžiku se 
začínají spotřebitelé poohlížet po jiném typu paliva. Stébelniny a mírně kontaminovaná 
biomasa představují zástupce těchto netradičních paliv. Stébelniny jsou většinou jednoleté 
rostliny primárně pěstované za účelem obživy. Odpadní část těchto rostlin lze energeticky 
využít. 

Pro stébelniny jsou specifické poměrně nízká hodnoty charakteristických teplot 
popelovin. Spékání popelovin v zařízení představuje jednu z překážek energetického 
využívání stébelnin. Spékání popelovin sebou přináší řadu provozních problémů na 
energetických zařízeních. Proto je část práce věnována problematice tavení popelovin. 

Jednu z možností efektivního využívání biomasy představuje termické zplyňování. 
Zplyňování lze chápat jako termochemickou konverzi pevného paliva na jiné skupenství, 
v tomto případě plynné. Proces spalování je obecně lépe řiditelný právě u plynných paliv. Tím 
lze dosáhnout na výstupu spalovacích zařízení nižších emisí nežádoucích sloučenin. 

Proces termického zplyňování probíhá za podstechiometrického přístupu 
okysličovadla. Z procesu zplyňování vystupuje nízkovýhřevný plyn. Hlavní výhřevné složky 
produkovaného plynu jsou vodík, oxid uhelnatý a metan. Výsledný plyn obsahuje také 
spoustu nežádoucích složek, které jej z energetického hlediska znevýhodňují. Mimo neutrální 
složky, které plyn pouze naředí, jsou to nečistoty jako prach, dehet a sloučeniny síry a chlóru. 
Tyto znečišťující látky komplikují další využití generovaného plynu. Zejména dehtové 
sloučeniny společně s prachem způsobují nánosy na transportním potrubí i na spalovacích 
zařízeních využívajících generovaný plyn. 

Dalším přepracováním a čištěním se zvyšuje kvalita produkovaného plynu. Vyčištěný 
plyn lze využít ke kogeneraci a spalovat jej ve spalovacích motorech a turbínách, nebo jej 
klasicky použít pro přitápění dle potřeb technologie. 

V laboratořích Energetického ústavu byl, pro experimentální účely, postaven 
atmosférický fluidní zplyňovací reaktor Biofluid 100. Disertační práce je zaměřena na 
termické zplyňování stébelnin a dalších netradičních paliv v zařízení Biofluid. Snahou je 
dosáhnout stabilního procesu zplyňování stébelnin a tímto ověřit možnost jejich využití jako 
paliva pro technologii Biofluid. Následným cílem je návrh metod čištění surového plynu od 
dehtových sloučenin. Z důvodu požadavků vysoké čistoty výsledného plynu se práce 
zaměřuje na sekundární metody čištění plynu. 
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ABSTRACT 
 

Due to the continuous growth of energy consumption it is required that development 
in the energy sector is focused on renewable energy sources. Another possibility how to 
reduce the consumption of primary energy resources is also searching for new and non-
traditional fuels. The biomass is the best and potentially expandable renewable energy source 
in geographic conditions in the Czech Republic. The energy usage of biomass has 
experienced a significant increase in recent years, however, even in the big energy power 
plant. This increase in consumption made mainly from wood biomass a shortage fuel, and it 
began to raise its price. The consumers of biomass fuel are starting to look for a different type 
of fuel at this time. Stalk and slightly contaminated biomass are representatives of these non-
traditional fuels. Stalks are mostly annual plants grown primarily for subsistence. Waste parts 
of these plants can be utilized for production of energy. 

The characteristic temperatures of stalk ash have relatively low values. Sintering of 
ash in a device is one of the obstacles for energy usage of stalk. Sintering of ash brings a 
number of operational problems at power facilities. Therefore, the part of a research is 
dedicated to the melting of ash. 

The thermal gasification is one of the possibilities how to use biomass efficiently. 
Gasification can be understood as the thermo-chemical conversion of solid fuel into a 
different state, in this case the gaseous state. The combustion process is generally more 
manageable for gaseous fuels. Due to this process ower emissions of undesirable compounds 
at the output of the combustion device can be achieved. 

Thermal gasification process takes place under stochiometric access of oxidant. The 
gas with low heating value is on the outlet from gasification process. The main components of 
produced gas are hydrogen, carbon monoxide and methane. The final gas contains also a lot 
of undesirable constituents, which make this gas disadvantaged in energy. These constituents 
are neutral components that dilute gas only, and pollutants as dust, tar and compounds of 
sulfur and chlorine. These pollutants complicate further use of the generated gas. The tar 
compounds together with dust causing build-up on the conveyor pipe and also on the 
combustion equipment, which are using this generated gas. 

The quality of produced gas is increases by another reprocessing and cleaning. The 
purified gas can be used for cogeneration of energy and burn it in internal combustion engines 
or gas turbines. Other possibility is typical usage for heating according to the needs of 
technology. 

The atmospheric fluidized bed gasification reactor Biofluid 100th was built for 
experimental purposes in the laboratories of the Energy Institute. The thesis is focused on 
thermal gasification of stalk and other non-traditional fuels in Biofluid device. The aim is to 
achieve a stable gasification process of stalk and thereby verify the possibility of stalk use as 
fuel for technology Biofluid. Subsequent aim is design of methods for cleaning the raw gas 
from the tar compounds. The research is focused on the secondary gas cleaning methods due 
to the requirements of high purity of the resulting gas. 
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1  ÚVOD 
 
V posledních letech si lidstvo začalo uvědomovat, že energetických zdrojů není k 

dispozici tolik, abychom jimi mohli plýtvat jako doposud. Převládal názor, že primárních 
energetických zdrojů je dostatek a je jen na nás, jak velké množství energie z těchto zdrojů 
vyrobíme. Spalováním fosilních paliv byla a stále ještě je uvolňována největší část 
produkované energie. Toto zhodnocení zahrnuje veškeré primární energetické zdroje, tedy 
zdroje využívané nejen pro produkci elektrické energie a výrobu tepla, ale také pro 
energetickou spotřebu dopravního sektoru (pohonné hmoty). Pozvolna začínají lidé docházet 
k názoru, že takový postoj je špatný, a to hlavně kvůli negativním dopadům na životní 
prostředí. Ukazuje se nezbytné využívat rozmanité zdroje energie a v co nejvyšší možné míře 
zdroje obnovitelné. Což sebou přináší celou řadu technologických, logistických, 
společenských a v neposlední řadě také etických problémů. 

Pokud se uvažuje pouze výroba elektrické energie do celkové bilance výrazně 
zasahuje i využívání jaderné energetiky, která bude podle všech prognóz i v blízké 
budoucnosti na vzestupu. Nicméně pokud se bude pracovat s otevřeným palivovým cyklem, 
nelze o jaderné energetice hovořit jako o obnovitelném zdroji energie. Právě na obnovitelné 
zdroje energie zaměřuje lidstvo svoji pozornost stále více. Ať už se jedná o energii větru, 
vody, slunce nebo energetické využívání biomasy. Nevýhodou těchto obnovitelných zdrojů je 
jejich nestálost a poměrně velké investiční náklady. Dalším převážně technickým problémem 
je, že těmito zdroji nejsme dost dobře schopni pokrýt naši neustále vzrůstající energetickou 
spotřebu. 

I když se jedná v případě obnovitelných zdrojů energie o velice ušlechtilou myšlenku, 
technické obtíže spojené se získáváním potřebného množství energie z těchto zdrojů ji 
neumožní v patřičném rozsahu realizovat. Energetické centrály používající jako zdroj energie 
vítr a slunce jsou sice již dnes v provozu, ale bohužel neposkytují potřebný výkon. Pro získání 
dostatečného výkonu na pokrytí naší spotřeby v podmínkách České republiky by bylo třeba 
zaplnit slunečními kolektory nebo větrnými elektrárnami ohromné území. Nehledě na to, že 
zdroje tohoto typu nejsou dlouhodobě stabilní. Vítr nefouká na povel, ale řídí se podle 
přírodních zákonů, a dopadající sluneční záření závisí také silně na meteorologických 
podmínkách. Vzniká zde prostor pro celou řadu inženýrských řešení, zejména z oblasti řízení 
a regulace elektrizační soustavy, protože elektrickou energii jako takovou nelze přímo 
skladovat. „Uschování“ elektrické energie umožňují pouze zařízení schopná transformovat ji 
na jinou formu energie (chemická energie – akumulátory, tlaková energie – zásobníky 
tlakového vzduchu, pohybová energie – setrvačníky, potenciální energie – přečerpávací 
elektrárny, atd.). 

Celosvětovým trendem se stalo získávání energie ekologicky šetrnějším způsobem. 
Většina rozvinutých států se snaží tuto politiku podporovat, ale míra podpory závisí na jejich 
celkové energetické politice. Každá země se zaměřuje na jiné typy obnovitelných zdrojů 
energie (OZE) podle svých možností, které jsou ovlivněny geografickou polohou, 
klimatickými podmínkami, rozložením toku řek na území státu a podobně. 

Využívání obnovitelných zdrojů energie většinou zatěžuje více ekonomiku než 
využívání klasických energetických zdrojů. Ceny produkované energie jsou až 
několikanásobně vyšší, prosazení OZE na trhu se tedy v současnosti bez státní podpory 
neobejde. Spousta zemí se rozhodla přistoupit k jejich podpoře i za cenu nižšího 
ekonomického růstu. Podpora OZE a tím podpora snižování emisí skleníkových plynů, 
zejména CO2 měla být smluvně zajištěna celou řadou mezinárodních dohod. Mezi 
nejznámější patří tzv. Kjótský protokol (přijat v Kjótu dne 11.12.1997) [1]. Některé státy 
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(v čele s USA) ovšem splnění těchto podmínek s ohledem na negativní ovlivnění hospodářství 
odmítají. 

Pro podmínky České Republiky se jeví velice výhodným obnovitelným zdrojem 
biomasa, protože nepodléhá vnějším vlivům počasí tak jako výše zmíněné solární a větrné 
elektrárny. Biomasu lze v podstatě využívat jako klasické tuhé palivo, jinými slovy je možno 
ji spálit tak, jak zrovna vyžaduje energetická situace. 

Nejrozšířenější možností využití alternativních paliv je jejich přímé spalování 
s přímým využitím tepla nebo výroba páry. Páru lze použit jako pracovní medium v parní 
turbíně, turbinou pohánět generátor a vyrábět elektrickou energii. Další možností je 
zplyňování biomasy a odpadů a využívání takto vzniklého plynu jako alternativního paliva 
pro plynové motory nebo plynové turbíny. Samozřejmě v obou případech musí být splněny 
konkrétní požadavky na kvalitu, ekologické limity a ekonomičnost celého provozu. Proto je 
nutné tyto zdroje zkoumat a dále rozvíjet technologie využívající těchto zdrojů.  

Využívání nejen biomasy ale i ostatních paliv se v posledních letech zaměřuje na 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (teplárny a kogenerační jednotky). Protože takto se 
efektivněji využije energie obsažená v palivu, provozy mají vyšší účinnost a produkují 
levnější energii. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
Hlavním cílem disertační práce je termicky zplyňovat stébelniny. Dále bude potřeba 

ověřit zda lze použit technologii fluidního zplyňování dřevní štěpky na rozdílný typ paliva 
(stébelniny). Součástí řešení bude provést porovnání dřevního paliva se stébelninami 
z hlediska možnosti jejich využití v technologii BIOFLUID a dále posoudit metody 
následného čištění produkovaného plynu. Z toho plyne prioritně se zaměřit na rozdíl mezi 
plynem produkovaným ze stébelnin a plynem produkovaným z dřevního paliva. Cíle práce 
budou plněny na základě teoretických poznatků z literatury, rozborů problematiky a 
provedených měření, jejichž úkolem je ověřit teoreticky získané znalosti. 

 
Cíle práce budou směřovány několika základními směry: 

• na základě experimentů porovnat dřeviny a stébelniny jako palivo pro zplyňování z 
hlediska provozu zařízení (rozdílná teplota tavení popelovin, podávání paliva do 
zplyňovacího reaktoru a jiné provozní parametry zařízení) 

• porovnání vlastností plynu produkovaného během experimentů pro oba typy paliv 
(porovnání množství a složení nečistot zejména dehtu - předpokládá se rozdílné 
složení dehtů díky odlišným provozním parametrům) 

• na základě zjištěných rozdílů navrhnout optimální metody čištění plynu ze zplyňování 
stébelnin (zejména co se týče odstraňování dehtů) 

 
Na pracovišti Energetického ústavu OEI v minulosti probíhala celá řada experimentů 

zaměřených na termické fluidní zplyňování dřevní biomasy, na nichž jsem se při měření 
podílel a na něž je možno navázat. Měření probíhalo metodicky na podobném základě a jsou 
k dispozici naměřená data k porovnání provozních vlastností pro rozdílná paliva.V čištění 
plynu se práce zaměřuje spíše na sekundární metody, primární metody zde jsou nejasné s 
neurčitým výsledkem. V sekundárních metodách je možné plynule navázat na práce Ing. 
Martina Lisého a Ing. Marka Baláše, kterým jsem pomáhal při měření jejich témat. 
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3 BIOMASA 
Obecně je biomasa souhrn všech látek biologického původu, tvoří ji tedy těla všech 

organismů, rostlin, bakterií, sinic a huba také živočichů. Energie vázaná v biomase má svůj 
prapůvod ve slunečním záření zachyceném v průběhu růstu rostlin pomocí fotosyntézy, proto 
se jedná o obnovitelný zdroj energie.  

Česká legislativa definuje biomasu takto: „Biomasa je 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.“ [2] 

3.1 Rozdělení biomasy 
Energetickou biomasu lze zatřídit do několika kategorií podle typu, zdroje, skupenství 

a rozdílných možností technického využití. Kategorie se však mohou částečně překrývat[3]: 
Základní členění: 

• Fytomasa - hmota rostlin obecně  
• Dendromasa - stromy speciálně  

 
Skupenství biopaliv: 

• pevná 
• kapalná 
• plynná 

 
Členění dle původu: 

• Cíleně pěstovaná (energetická) biomasa - zejména byliny a rychle rostoucí 
dřeviny (RRD)  

• Odpadní biomasa  
o z rostlinné výroby - sláma, plevy, zbytky z čištění zrnin apod. 
o z živočišné výroby - hnůj, kejda, močůvka 
o z těžby a zpracování dřeva - nehroubí, piliny, hobliny, odřezky apod. 

• Biologicky rozložitelný odpad (BRO)  
o komunální (BRKO) - zbytky potravin, papírové obaly, odpad ze zahrádek 
o průmyslový (BRPO) - odpady z výroby papíru, cukru, mouky, odpady z 

jatek apod. 
o splašky z kanalizace 

 
Začlenění energeticky využitelné biomasy do některé konkrétní skupiny předurčuje 

technické možnosti a formu jejího potenciálního využití pro energetické účely. Je to dáno 
spíše možnostmi technických realizací. Některé formy biomasy lze bez problému spálit, jiné 
se výhodně použijí na produkci bio-plynu v bioplynových stanicích. Tento pohled na 
problematiku předesílá následující rozdělení s ohledem na možnosti zpracování různými 
technologickými procesy. 

 
• Mechanické procesy  

o řezání (těžba a zpracování dřeva na řezivo a palivo), odpadem jsou piliny, 
které slouží k výrobě dřevních pelet a briket 

o drcení - používá se například jako předstupeň při výrobě pelet a briket 
o štěpkování - pro následné použití k výrobě tepla, případně i elektrické energie 
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o lisování pelet nebo briket - pro následné použití k výrobě tepla, případně i 
elektrické energie 

o lisování oleje - pomineme-li potravinářství, je olej následně esterifikován na 
metylester (MEŘO - metylester řepkového oleje, známý jako bionafta) 

 
• Termické procesy  

o spalování - výroba tepla s následnou možností výroby elektřiny, v současnosti 
nejrozšířenější způsob využití biomasy, v některých zařízeních může být 
biomasa spolu spalována s fosilními palivy. 

o zplynování - výroba generátorového plynu, obvykle pro následné použití ve 
spalovacích motorech buď k pohonu vozidel, nebo k výrobě elektřiny a tepla 

o rychlá pyrolýza - produktem je kapalina podobná ropě, která je následně i 
podobným způsobem zpracovávána 

• Chemické procesy  
o esterifikace - výroba metylesteru (bionafty) z oleje 

• Mikrobiologické procesy  
o alkoholové kvašení - výroba metanolu, etanolu, ale i izobutanolu pro další 

použití, kromě spalování a přimíchávání do benzínu se uvažuje i o využití v 
palivových článcích  

o anaerobní digesce - výroba bioplynu s následnou možností úpravy na 
biometan, možnosti použití biometanu jsou shodné se zemním plynem 

o kompostování - využívá se přímo teplo produkované mikroorganismy[3] 

3.2 Výhody využívání biomasy 
Využití energetického potenciálu biomasy se jeví výhodné hned z několika hledisek: 

• "Nulová bilance CO2" : Fytomasa (dřevo, byliny…) spotřebuje fotosyntézou tolik 
CO2, kolik se uvolní při jejím spálení. Tím nezvyšuje koncentraci CO2 v ovzduší a 
nestupňuje skleníkový efekt. 

• Široce dostupný zdroj: V podmínkách České Republiky je biomasa rozložena 
v podstatě rovnoměrně. 

• Ekonomická hlediska: Při rostoucích cenách fosilních paliv je biomasa jedním 
z alternativních zdrojů, které by je mohly v budoucnu nahradit. Jsou výhodné 
v porovnání s jinými OZE. 

• Zdroje tradi čních fosilních paliv nejsou nevyčerpatelné: Biomasa je obnovitelný 
energetický zdroj a bude k dispozici i po vyčerpání zdrojů klasických paliv (uhlí, 
zemní plyn, ropa…) 

• Dřevo vykazuje malé obsahy síry: Odpadá výstavba nákladného odsiřovacího 
zařízení a zdroj neznečišťuje ovzduší oxidy síry. Na druhou stranu obsahuje hodně 
chloru, nastává problém s korozí. 

• Nedřevní biomasa: Jako zdroj energie lze využívat všechny formy fytomasy. Vedle 
palivového dříví tedy nachází svoje místo i jednoleté energetické plodiny, odpady ze 
zemědělské výroby a dřevozpracujícího průmyslu, biologicky rozložitelný odpad 
vůbec a v neposlední řadě také stébelniny. 
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4 STÉBELNINY PRO ENERGETICKÉ ÚČELY 
 
Pro energetické účely se nejčastěji využívá dřevo v rozmanitých formách od 

palivového dříví přes dřevní štěpku, pelety až po nejrůznější typy briket. S rozšířením 
využívání dřevních alternativních paliv roste také poptávka. Pozornost se začala obracet k 
dříve opomíjeným možnostem jako je odpad z dřevo-zpracovatelského průmyslu, průseky 
lesu a parků, odpady z nábytkářských firem a podobně. To ovšem nebylo schopné uspokojit 
narůstající poptávku po alternativních typech tuhých paliv. Poptávka zaznamenala silný 
nárůst díky dotovaným výkupním cenám energie. V tento moment přicházejí ke slovu 
stébelniny a ostatní jednoleté plodiny. 

4.1 Co jsou stébelniny 
Pojem stébelnina označuje v podstatě všechny druhy nedřevní, rostlinné biomasy, tedy 

veškerou fytomasu nepatřící do skupiny dendromasa. Mezi stébelniny patří například pšenice, 
ječmen, ale také kukuřice, amarant, šťovík a podobně. Pro energetické účely se mohou 
používat buď záměrně pěstované jako amarant, šťovík a sléz, nebo odpady pocházející ze 
zemědělské produkce (nevyužité části rostlin kukuřice, obilí nebo řepky). I když zrno má 
obecně vysoký energetický obsah (výhřevnost), jeho prioritní účel spočívá v zajištění obživy 
obyvatelstva. Energetické využívání obilí je z etického hlediska velmi diskutabilní problém. 
Bez problémů ho lze jako palivo využít v případě, jedná-li se o nějak znehodnocené zrno, 
nevhodné pro potravinářské účely (např.: po povodních, nebo napadené plísní), které lze 
v tom případě považovat za odpad. 

Jedná se tedy převážně o jednoleté rostliny mající svoje specifické vlastnosti oproti 
dřevinám. K těmto vlastnostem mimo jiné patří jiná genetika, rychlost růstu a sklony k 
lepšímu vstřebávání některých prvků z půdy (např.: kovy alkalických zemin, těžké kovy a 
ostatní stopové prvky). Závisí to nejvíce na rostliném druhu, ale samozřejmě do jisté míry 
také na okolních podmínkách růstu a sklizně biomasy (půdní složení, znečištění okolí, atd.) 
To vše způsobuje rozdílné chování stébelnin při energetickém využívání. 

4.2 Porovnání stébelnin a dřevin 
Rozdílné vlastnosti je třeba vzít v potaz už při návrhu spalovacích a zplyňovacích 

zařízení. Nejpodstatnější rozdíly vycházejí zejména z rozdílné konzistence, sypné hmotnosti, 
výhřevnosti a prvkového a chemického složení paliva. Všechny tyto vlastnosti výrazně 
ovlivňují manipulaci s palivem, dále úpravu paliva do využitelné formy, podávání paliva a 
v neposlední řadě také samotný proces hoření nebo zplyňování v energetickém zařízení. 
Stébelniny mají například nižší obsah přírodního pojiva lignin, což komplikuje jejich 
peletkování a briketování. Je nutné přidávat nějaké pojivo z vnějšku, nebo lisovat pelety a 
brikety při vyšších tlacích a teplotách. 

Chemické a prvkové složení výrazně ovlivňuje podmínky spalování a následnou 
produkci nežádoucích látek, opět v závislosti na rostlinném druhu, podmínkách pěstování a 
sklizně biomasy. Tato lokální proměnlivost obsahu nežádoucích látek je další negativní 
vlastností biomasy obecně. 

Pro srovnání bylo vybráno několik druhů paliv, u nichž jsou k dispozici naměřená data 
vlastností a složení u konkrétních druhů bio-paliv (viz. tab.1.). Pro lepší posouzení tabulka 
shrnuje vlastnosti vybrané z hlediska vhodnosti pro termické zplyňování. Ze všech skupin 
energeticky využívané fytomasy jsou vybráni tito zástupci: odpadní a cíleně pěstované 
dřeviny a odpadní a cíleně pěstované stébelniny. 
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Zdroj dat pochází z projektu „Energetické parametry biomasy“. Dendromasa se od 
stébelnin neliší nijak výrazně, avšak jisté rozdíly jsou zde patrné (rozdíly vždy podle 
konkrétní plodiny). 

 
Tab. 1.: Vybrané vlastnosti některých druhů bio-paliv (data převzata z [4]) 

 
Z hlediska zplyňování biopaliv některé jejich vlastnosti předurčují vhodnost k tomuto 

využití. Jednou z nich je výhřevnost paliva, ta jak ukazuje předcházející tabulka je více méně 
u všech sledovaných druhů paliv podobná (od 15 do 19 [MJ.kg-1], pozn.: výhřevnost sušiny). 
Jako pozoruhodnější ukazatel se jeví obsah prchavé hořlaviny, o kterou jde při termickém 
zplyňování především. Tato hodnota také příliš nekolísá, ale obecně stébelniny obsahují o 
něco menší procento prchavých hořlavin než dřeviny. 

4.3 Rozdílné obsahy chlóru a síry 
Výrazným činitelem v tomto ohledu jsou vyšší obsahy chlóru a síry, tedy prvky 

zvyšující korozní aktivitu spalin a produkci zdraví škodlivých sloučenin těchto dvou prvků. 
(blíže popsáno v kapitole 6.) 

Chlór, síra a jejích sloučeniny jsou látky velice sledované ve všech průmyslových 
provozech a obzvláště v energetickém odvětví, neboť se po dlouhých letech provozování 
neodsířených uhelných elektráren začaly projevovat nepříznivé dopady na životní prostředí 
ve formě kyselých dešťů. Další negativní vlastností síry a chlóru je, že při poklesu teploty pod 
rosný bod spalin se začíná tvořit kyselina sírová (H2SO4) nebo kyselina chlorovodíková 
(HCl), jenž přispívá k degradaci zařízení. Jedná o silně agresivní sloučeniny, které způsobují 
rychlé korozní poškození zařízení. 
 

Druh paliva 
Výhřevnost 

[MJ*kg -1] 

Hořlavina 
celková 

[%hm]  

 Hořlavina 
prchavá 

[%hm] 

Hořlavina 
neprchavá 

[%hm]  
Cl 

[%hm] 
S 

[%hm] 

Akát 18,0 99,0 82,4 16,6 <0,01 0,02 
Borovice  18,9 99,5 83,0 16,5 <0,01 0,01 
Bříza 18,3 97,7 81,3 16,4 <0,01 0,02 
Buk 17,1 99,5 83,3 16,2 <0,01 0,01 

Odpadní 
  
  Smrk 18,8 99,5 83,2 16,3 <0,01 0,01 

Topol 18,3 98,2 80,5 17,7 <0,01 0,04 

Dřevo 
  
  
 

Cíleně 
pěstované  Vrba 18,2 98,3 80,6 17,7 <0,01 0,02 

Kuku řice 15,3 84,9 67,5 15,3 0,26 0,07 
Len 17,8 94,1 76,2 17,9 0,01 0,03 
Pšenice 17,2 94,9 76,3 18,6 0,08 0,08 Odpadní 

  Řepka 16,7 93,9 75,1 18,9 0,30 0,38 

Amarant  15,7 94,0 76,0 17,9 0,01 0,04 
Salfor 17,5 96,2 76,2 20,0 0,49 0,06 
Sléz 16,4 92,8 73,0 19,8 0,80 0,21 

Stébelniny  
  
  
  

Cíleně 
pěstované  
   Šťovík 17,5 95,5 73,4 22,0 0,02 0,10 
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Obsah chloru a síry v jenotlivých druzích paliv
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Graf. 1.: Zobrazuje porovnání obsahu chloru a síry v jednotlivých druzích bio-
paliv.(hodnoty z [4] ) 
 

4.4 Rozdílná teplota tavení popelovin 
Každé tuhé palivo vyprodukuje po spálení nebo termickém zplynění nějaký odpad ve 

formě tuhého zbytku. Většinou se jedná o látky nepodléhající při spálení oxidaci, nebo o 
látky, které se při spalování formují a spékají do větších a tím i těžších celků souhrnně 
označované jako popeloviny. Minerální látky tvoří základní složku tuhých zbytku po 
spalování. Složení popelovin silně závisí na konkrétní plodině a způsobu jejího pěstování. 
Způsob sklízení může také výrazně ovlivnit složení popele a to nežádoucím sběrem okolní 
zeminy, kamínků nebo štěrku. Tímto nevhodným sběrem energetických plodin i lesní štěpky 
se může výrazně zvýšit popelnatost, ale z pohledu teploty tavení popelovin nemívají tyto 
nežádoucí látky významný vliv. 

Různé látky ovlivňují teplotu tavení popelovin rozdílně, některé jí snižují, jiné zvyšují. 
Z hlediska spalování a zplyňování jsou nejpodstatnější látky tuto teplotu snižující. Stébelniny 
se obecně vyznačují výrazně nižší teplotou tavení popele než dřeviny. Hlavní příčinou jsou 
vyšší obsahy alkalií ve stébelninách, které mají větší sklony tyto látky vytahovat z půdy. 
Kovy alkalických zemin zastupuje v popelu především draslík (K), sodík (Na) a křemík (Si). 

Podle odborné literatury značným způsobem ovlivňuje teplotu spékání popelovin 
součinitel přebytku vzduchu při spalování. S nižším obsahem spalovacího vzduchu vycházejí 
i nižší charakteristické teploty popelovin, nejnižší je mají popeloviny při pod-
stechiometrickém množství. Což se ukazuje jako významný vliv při zaměření výzkumu na 
termické zplyňování. [5][6] 
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5 OBECNÁ TECHNOLOGIE TERMICKÉHO ZPLYŇOVÁNÍ 
 
Termické zplyňování je v podstatě přeměna pevného organického matriálu biomasy na 

plynné palivo prostřednictvím tepla a zplyňovacího média. Zplyňovacím médiem může být 
vzduch, případně kyslík s vodní párou nebo vzduch s vodní párou. K termickému zplyňování 
dochází až za vysokých teplot a k tomu, aby bylo možné takové teploty dosáhnout, je 
nezbytné část biomasy spálit, nebo přihřívat jiným způsobem. Užitím celulózy jako 
reprezentativní složky paliva jsou ilustrovány příklady kvantitativního vztahu mezi složkami 
v chemické látce pomocí těchto rovnic. 

 
Základní typy termických zplyňovacích procesů [7][8]: 

• Pyrolýza - bez přítomnosti vzduchu za vysoké teploty jsou produkovány 
pyrolýzní plyny. Je-li teplota dostačující, je ve směsi přítomno ještě dřevěné 
uhlí. Pyrolýzní kapaliny jsou přítomny ve velice malém množství nebo vůbec. 

Pyrolýza:  CHCOOHC ++→ 25106 55  
 
• Parciální oxidace (zplyňování) - k termickému zplyňování dochází při 

nedokonalém spalování (v tzv. pod- stechiometrickém režimu), je přiváděno 
menší množství vzduchu než je nutné alespoň pro dokonalé spalování. 
Typickým výsledkem tohoto procesu jsou částečně oxidované produkty 
(plyny). 

parciální oxidace: 2225106 55 HCOCOOOHC ++→+  
 
• Parní reforming - pojem reforming byl použit původně pro popis termální 

konverze ropných frakcí na těkavější produkty s vyšším oktanovým číslem a 
reprezentoval konečný efekt mnoha současně probíhajících reakcí, jako je 
štěpení, dehydrogenace a izomerizace. Pojem reforming se také vztahuje na 
konverzi uhlovodíkových plynů a odpařených organických složek na plyny 
obsahující vodík, jako např. syntézní plyn, směs CO a H2. Pro biomasu jako 
palivo představuje reforming zplyňování za přítomnosti jiného reaktantu 
(zplyňování vodní parou). 

parní reforming: 225106 66 HCOOHOHC +→+  
 

Primární produkty zplyňování biomasy pyrolýzou, parciální oxidací nebo 
reformingem jsou za ideálních podmínek v podstatě stejné: vzniká vodík a oxidy uhlíku a za 
určitých podmínek se tvoří metan a lehké uhlovodíky. Výsledné poměry složek plynné směsi 
závisí na použitých podmínkách a typu zplyňovacího zařízení [9]. 

 
Vlastní proces zplyňování se skládá z několika po sobě jdoucích dějů. Po jistém 

zjednodušení můžeme celý proces zplyňování myšlenkově rozdělit do tří fází[8]: 
 
Při vstupu paliva do zplyňovacího generátoru jsou jeho částice podrobeny v závislosti 

na teplotě sekvenci procesů, při kterých dochází: 
• k sušení (do 150°C ) - ohřátí paliva a postupné odpařování vody 
• pyrolýze (od 150°C do 500°C) – přeměna paliva bez přítomnosti vzduchu. 

Uvolňovaný plyn obsahuje zejména vodní páru, CO2, uhlovodíky, kyslíkaté 
uhlíkaté sloučeniny (alkoholy, aldehydy, kyseliny) a heterosloučeniny. 
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• prouhelňování (od 500°C do 700°C), 
• oxidaci (700°C do cca 1400°C) 
• redukci - redukční zóna (500°C-800°C) – zde dochází ke zplyňování uhlíku a 

stabilizaci vzniklých sloučenin nastolením chemické rovnováhy 
 
V sesuvných typech generátorů lze tyto procesy místně odlišit, ve fluidních nikoliv. Je 

patrné, že na kvalitu energoplynu má vliv nejen druh použitého paliva, ale i průběh 
samotného zplyňování. 

V generátorech probíhají reakce (převážně uhlíku a vodíku s kyslíkem), které dodávají 
teplo pro reakce produkující hořlavé složky (CO2 a H2O s uhlíkem za vzniku CO a H2) a další 
významné reakce produkující hořlavé složky jako je vodík a metan. Pokud jde o reakce 
týkající se uhlíku, jedná se převážně o exotermické (teplo uvolňující) reakce za vzniku CO 
(nedokonalá oxidace). 

 
Tab. 2.: Přehled základních zplyňovacích reakcí [7][8][10] 

  
reakční teplo  
∆Hr [kJ.mol-1] 

Spalovací reakce 22 COOC →+  -393,5  

 OHOH 222 22 →+  -482,3 

Částečné spalování COOC →+ 22

1
 -110,5 

Zplyňovací reakce 22 HCOOHC +↔+  +131,3 

 2222 HCOOHC +↔+  +90,2 

 COCOC 22 ↔+  +172,4 

Metanizační reakce 422 CHHC ↔+  -74,8 

 24222 COCHHCO +→+  -247,3 

 OHCHHCO 2423 +→+  -206,1 

 OHCHHCO 2+→+ 422 4  -165,0 

 OHCHHCO 2423 +↔+  -205,1 

 OHCOOCH 2224 22 +→+
 

-801,0 

 22 22 COOCO →+  -576,3 

Reakce vodního plynu 222 HCOOHCO +↔+  -41,1 

 
Pozn.: Výše popsané hodnoty reakčního tepla ∆Hr

0 jsou určeny při standardních 
podmínkách (T0 = 298,15 [K]; p0 = 101,325 [kPa]) a pro endotermické reakce jsou kladné, 
pro exotermické reakce záporné. 

 
Vodík vzniká disociováním molekul vody, kdy vodík (atomární vodík) díky 

nedostatku kyslíku začne reagovat s uhlíkem (vznik uhlovodíků) a nebo vzniká molekulární 
vodík (H2). Tyto reakce jsou zase převážně endotermické, spotřebovávají teplo uvolněné při 
spalování dřevní štěpky. Voda se do paliva dostává ve formě vlhkosti. Vodík se přirozeně 
vyskytuje i v samotné biomase, protože biomasa je organického původu a jak víme, uhlík a 
vodík jsou základní stavební kameny organické chemie. 

Kromě toho při pyrolýze dochází k rozkladu prchavé hořlaviny biomasy, při kterých 
vznikají jako produkt různé organické látky souhrnně označované jako dehty a nižší 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 13 -  

uhlovodíky. Tyto látky, pokud se vyskytují pod svým rosným bodem, jsou pro tento případ 
ovšem nežádoucí, protože snižují výhřevnost plynu a výtěžnost celého procesu. Naopak spíše 
škodí, zanáší potrubí, jsou zdraví škodlivé a znečisťují výsledný produkt (energoplyn). 
Podstata čištění energoplynu pak spočívá v odstranění těchto složek z plynné směsi.  

Na následujícím obrázku jsou přehledně znázorněny možné děje probíhající v reaktoru 
při zplyňování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1.: Algoritmus chemických procesů nastávajících ve zplyňovacím reaktoru[11] 
 

5.1 Vlastnosti produkovaného plynu 
Produktem při zplyňování vzduchem je energeticky chudý plyn o malé výhřevnosti 

cca 4,5 - 8 [MJ.mn
-3] v závislosti na druhu paliva. Obecně lze říci, že plyn z TTS je 

energeticky bohatší z důvodu odlišného prvkového složení TTS jako paliva oproti fytomase. 
Hlavními hořlavými složkami plynu jsou CO, H2, CH4. Produkovaná plynná směs dále 
obsahuje dusík, CO2, vodní páru a nečistoty jako prach a dehet. Energoplyn obsahuje cca 2 - 
10 [g.mn

-3] dehtů, které zvyšují výhřevnost energoplynu [12] (více v kapitole 6.). Pokud 
teplota plynu neklesá pod rosný bod dehtovitých sloučenin, zůstávají tyto látky v plynném 
skupenství, což je pro provoz zařízení výhodné. Převážně se jedná o tzv. dehet vysokoteplotní 
(obsahující asi 20 - 40[%] naftalenu). 

 
Obvyklé složení při zplyňování vzduchem plynu se pohybuje v těchto rozmezích: 

 
-vodík    8-25 [%] 
-oxid uhelnatý   10-30 [%] 
-oxid uhličitý    2-16  [%] 
-metan    0-5  [%] 
-dusík    45-60  [%] 

 
Složení plynu výrazně závisí na použitém zplyňovacím médiu. V případě zplyňování 

vzduchem se výrazně na výsledném složení projevuje zplyňovací poměr, tedy množství 
vzduchu použitého ke zplyňování ku množství vzduchu nutného pro stechiometrické spálení. 
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Výsledné teoretické složení produkovaného plynu vychází z rovnovážných rovnic a 
stechiometrických výpočtů. Výsledná závislost na následujícím obrázku zobrazuje jak souvisí 
zplyňovací poměr s výsledným složením plynu. Z výsledného zobrazení závislosti je možno 
usuzovat množství základních složek plynné směsi při daném tlaku a použitém zplyňovacím 
poměru. 

 

 
Obr. 2.: Teoretické složení plynu v závislosti na zplyňovacím poměru při 

zplyňování vzduchem[11][13] 
 
Kromě uvedených složek jsou přítomny v nižších koncentracích další plynné 

uhlovodíky a dehty. Surový plyn obsahuje spalitelné a nespalitelné plyny, dehtové a vodní 
páry doprovázené prachem a minerálními parami. Sírové sloučeniny, jako jsou sirovodík 
(H2S) a sloučeniny dusíku (NH3, HCN), jsou nežádoucí, neboť jejich kondenzáty mají 
korosivní účinky a jsou škodlivé ve výfukových spalinách. Tvorba sirovodíku není 
u zplyňovacích zařízení na biomasu až tak významná, protože obsah síry v biopalivech je 
velmi malý (v závislosti na typu paliva). Množství NH3 a HCN závisí na obsahu dusíku 
v biopalivu. Biopaliva s obsahem dusíku do 2 [%] jsou z tohoto pohledu bezproblémová. 

Z dalších látek je nutno sledovat zejména SiO2 a Fe2O3  v prachu, neboť ve spalinách 
působí velmi abrazivně. Koncentrace prachových částic v neupraveném energoplynu závisí na 
typu generátoru, jeho zatížení a na druhu paliva. S růstem zatížení reaktoru roste obsah prachu 
v plynu. Co se týče prvkového složení paliva, tak prvky jako křemík(Si) a železo(Fe) se 
v biopalivu vyskytují pouze stopově a jsou problémem spíše při výrobě skládkového plynu. 
Tudíž výsledné abrazivní opotřebení jimi způsobené by u zplyňování biomasy nebylo zase tak 
významné. 

Pokud se mluví o jakosti používaného paliva pak právě výhřevnost je jedním 
z nejdůležitějších ukazatelů. U termického zplyňování vzduchem se na jakost paliva nepohlíží 
jen z hlediska jeho výhřevnosti, protože ta je u dřevoplynu poměrně nízká (jde o chudý plyn), 
ale podstatné je zejména jeho složení a čistota. 

Jako zajímavá možnost pro využívání generátorového plynu se jeví použít jej jako 
palivo do Stirlingova motoru. V tomto zařízení totiž nedochází ke styku paliva a spalin 
s mechanickými pohyblivými částmi zařízení. Moderní Stirlingův motor se vyznačuje dobrou 
účinností, spolehlivostí, tichým chodem a nižšími emisemi škodlivých plynů. Stirlingův 
motor může pracovat s nejrůznějšími zdroji tepla počínaje sluneční energií a konče 
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libovolným fosilním palivem a biomasou. Elektrická účinnost těchto motorů se pohybuje 
v rozpětí 25 až 33%, což je účinnost u motorů menších výkonů velmi dobrá. 

Poslední léta výzkumů ukazují jako velice zajímavou a výhodnou formu využití 
energie biomasy rychlou pyrolýzou. Je to jeden z nejnovějších procesů v této skupině 
technologií, tj. přeměna biomasy na produkty vyšší energetické úrovně jako jsou plyny a 
kapaliny. 

 
Složení energoplynu vyrobeného z fytomasy resp.TTS 
Pro porovnání jsou uvedeny dva obecné příklady výsledného plynu při použití různého paliva. 
 

Tab. 3.: Příklady složení plynu (typické rozmezí hodnot dosahované při měření 
v laboratořích Energetického ústavu) 

Palivo Fytomasa TTS 
CO 17 % 16 % 
CO2 16 % 15 % 
H2 10 % 10 % 
N2 52 % 55 % 
CH4 5 % 4 % 
Dehty 1,5 - 2 [g.mn

-3] 8 - 10 [g.mn
-3] 

Výhřevnost 5 - 6 [MJ.mn
-3] 6,5 - 7 [MJ.mn

-3] 

5.2 Účinnost zplyňovacího procesu 
Každé zařízení, přeměna energie nebo fungující celek má svoji účinnost, stejně tak je 

tomu i u termochemické konverze pevného paliva na plynné. Termické zplyňování lze 
v tomto ohledu chápat jako parciální oxidaci vstupujícího pevného paliva (biomasy) za 
účelem uvolnění dostatečné tepelné energie pro celkovou konverzi vstupujícího paliva na 
plynné skupenství. Účinnost přeměny ve zplyňovacím reaktoru je definována vztahem: 
 

( )
( ) [ ]−

⋅
⋅

=
B

r
iB

P
r
iP

QM

QV
η  

 
Kde:    VP..........objem plynu [m3n] 
   ( )P

r
iQ ....výhřevnost plynu [kJ/m3n] 

   ( )B
r
iQ .....výhřevnost biomasy [kJ/kg] 

   MB..........množství biomasy [kg] 
 
Zplyňování většinou probíhá při ekvivalentním poměru (EP – poměr zplyňovacího 

vzduchu / vzduch na stechiometrické spálení paliva). Ekvivalentní poměr: 0,2 < EP < 0,3 
Výpočet účinnosti dále vychází z hmotové a energetické bilance. Pro názornost 

následuje příklad zjednodušeného výpočtu účinnosti zplyňovacího procesu ve fluidním loži 
pro jedno palivo a produkovanou plynnou směs. 
Příklad dle [14]: 
Prvkové složení biomasy: 
uhlík= 48%, kyslík = 41%, vodík = 6%, popel = 5%......(Σ 100%....bezvodý vzorek) 

Výhřevnost paliva (biomasy): ( ) 







=

kg

MJ
Q B

r
i 2,15  

Složení suchého čištěného plynů:  CO = 19%, CO2 = 11%, N2 = 54%, H2 = 14%, CH4 = 2% 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 16 -  

(Σ 100%) 
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Účinnost přeměny uhlíku:  

%87,71100
48,0

34498,0 =⋅=Cε  

 
Energetická analýza: 

(pozn.: hodnoty výhřevností plynů dle Prabir Basu [14]) 
CO    0,19*0,0898*282,99= 4,830[MJ/kg] 
H2     0,14*0,0898*285,84= 3,595[MJ/kg] 
CH4      0,02*0,0898*890,36= 1,600[MJ/kg] 
Σ     10,025[MJ/kg] 

 
Účinnost procesu vztažená na studený plyn: 

%96,65100
2,15

025,10 =⋅=coolε  

5.3 Typy zplyňovacích zařízení 
Do současnosti byla testována a provozována celá řada zplyňovacích zařízení. 

Konstrukce typu zplyňovačů se nemusí lišit nijak výrazně, koncepce mají pouze detailní 
odchylky mezi jednotlivými řešeními. Zařízení se vyskytují v celé řadě modifikací, tak může 
docházet i k dosti výrazným koncepčním rozdílům. V zásadě je lze rozdělit do tří skupin[15]: 

 
• s pevnou vrstvou lože v souproudém (downdraft, co-current) nebo 

protiproudém (updraft, couter current) uspořádání  
• s fluidní vrstvou, a to buď hustou (FB), bublající (BFB), nebo cirkulující 

(CFB)  
• ostatní – zahrnuje reaktory s pohyblivým ložem (lože nesená proudem plynu), 

s tavenými solemi a hybridní a speciální konstrukce  
 
V současné době jsou používány hlavně generátory s pevným a fluidním ložem. Jako 

méně investičně náročná a tím i vhodná pro menší výkony se jeví metoda zplyňování na 
pevném loži. Zplyňovací zařízení s pevným ložem pracují nejčastěji při atmosférickém tlaku. 
Jiná situace je u generátorů s fluidním ložem, jako rentabilní vychází až od větších výkonů. 
Proces zde probíhá buď při atmosférickém, nebo vyšším tlaku (1,5÷2,5 [MPa]), tím celé 
zařízení nabírá na složitosti [16]. Při realizaci projektu je také důležité zohlednit, jaké 
energetické zařízení bude produkovaný generátorový plyn spotřebovávat. To závisí 
na velikosti požadovaného výkonu, potažmo na množství paliva a v neposlední řadě na 
kvalitě nebo spíše čistotě produkovaného plynu [8][15][17][18]. 

Na základě provozních zkušeností z realizovaných zařízení lze říci, že každá ze 
zplyňovacích technologií má vhodnou výkonovou oblast použití, danou technickými a 
ekonomickými možnostmi. 

Pro nejnižší výkonové úrovně se nejvíce hodí souproudé generátory s hrdlem pro 
výrobu elektrické energie jen do 1 [MW] (obsah dehtu 0,1÷1,2 [g.mn

-3]). Zatímco protiproudé 
generátory (se sesuvným ložem) lze vhodně uplatní pro tepelné výkony do 10 [MW] při 
obsahu dehtu ve výsledném plynu cdehet = 20÷100 [g.mn

-3]. Fluidní generátory pracují s 
výkonem řádově větším (obsah dehtu 1÷15 [g.mn

-3]) [19]. Na  obr.3. je znázorněn přehled 
využití typů zplyňovacích zařízení pro různá výkonová pásma. 
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Obr. 3.: Typický výkon různých zplyňovacích generátorů [20] 
 
Při zplyňování biomasy dochází k celé řadě chemických reakcí, které výrazně 

ovlivňují složení a kvalitu výstupní plynné směsi. Tyto reakce jsou ovlivněny následujícími 
faktory: 

• velikost palivových částic a jejich rozměrový rozsah 

• obsah vody v palivu 

• způsob kontaktu částic s plynem 

• míra ohřívání 

• výše teploty a teplotní profil v generátoru 

• doba setrvání částic v generátoru 

• tlak v generátoru 
 
Při zplyňování dochází k tepelné rovnováze mezi reakcemi exotermickými a 

endotermickými. Stav, kdy tepla všech reakcí v generátoru jsou v rovnovážné bilanci a kdy se 
teplota v generátoru nemění, se nazývá rovnovážný. 

Kromě toho při odplynění dochází k chemickému rozkladu prchavé hořlaviny 
biomasy, jejímž produktem jsou různé organické látky dehtového charakteru a nižší 
uhlovodíky, zejména metan a etylén. V zásadě platí, že při nízkotlakých procesech je metan 
v generátorovém plynu především produktem odplynění, při tlakových procesech zplyňování 
se tvoří i ostatními zmíněnými výše zmíněnými reakcemi. 

5.3.1 Zplyňovací zařízení s pevným ložem 
Zplyňovací generátory s pevným (nebo také sesuvným) ložem mají pracovní teplotu 

(tprac) v rozmezí od cca 750°C do cca 1100°C v závislosti na typu zplyňovače. Jako 
zplyňovací médium se v drtivé většině aplikací používá vzduch. Podle způsobu proudění 
vzduchu lze generátory rozdělit do tří základních skupin [9]: 

 
o Protiproudý  – palivo je zaváděno shora, v průběhu postupného odhořívání 

klesá dolů. Vzduch se přivádí zespodu pod rošt, produkovaný plyn je odváděn 
z horní části reaktoru. Teplota plynu (tplyn)klesne průchodem skrz palivo 
na 250÷300°C a má poměrně vysoký obsah dehtu. Na druhou stranu hodnoty 
obsahu prachových částic jsou poměrně nízké. Řízení zplyňovacího procesu je 
velmi jednoduché a vlastnosti paliva mají na celý proces rozhodující vliv. 
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o Souproudý - palivo vstupuje do generátoru shora, vzduch je zaváděn stěnou. 
Výstup produkovaného plynu je realizován v dolní části reaktoru, pod roštem. 
Oproti protiproudému uspořádání je plyn méně znečištěn dehtem, ale obsahuje 
více prachových částic. Řízení zplyňovacího procesu je poměrně jednoduché a 
vlastnosti paliva mají na celý proces velmi výrazný vliv. Teplota na výstupu 
z generátoru dosahuje přibližně 750 až 850°C. 

o S křížovým proudem – okrajově využívaný typ, do kterého je palivo 
zaváděno z vrchu, zplyňovací médium se přivádí skrz stěnu a plyn je odváděn 
také skrz stěnu proti zaváděnému zplyňovacímu mediu. 

 

  

a) protiproudý b) souproudý c) křížový proud 

Obr. 4.: Typy zplyňovacích generátorů s pevným ložem (Drying – sušení, Pyrolysis – 
pyrolýza, Reduction – redukce, Oxidation – oxidace, Syngas – syntézní plyn, Air – 
vzduch, Fuel – palivo, Ash – popel) [21] 

5.3.2 Zplyňovací zařízení s fluidním ložem 
Technologie fluidního zplyňování byla vyvíjena jako metoda využití méně kvalitního 

hnědého uhlí. Tato metoda se ukázala výhodná s ohledem na lepší řízení zplyňovacího 
procesu [22]. Postupem času se začaly poznatky o fluidním zplyňování aplikovat i na jiné 
typy paliv (např. na biomasu). Zvolený typ zplyňovacího zařízení podstatnou měrou ovlivňuje 
složení energoplynu. Jako nejvýhodnější se v poslední době ukazují generátory z fluidním 
ložem. Nejčastěji používané fluidní generátory pracují při atmosférickém tlaku. Rozvíjejí se 
však také tlakové fluidní generátory produkující plyn bohatý na vodík. Pracovní teploty se 
pohybují od minimální 850°C většinou však přes 900°C v závislosti na použitém palivu [23]. 
Tyto generátory lze rozdělit ještě podle charakteru fluidního lože, charakter fluidní vrstvy 
závisí na hydrodynamickém režimu v reaktorové nádobě. Vyskytují se tří základní typy: 

 
a) Reaktory se stabilním (bublajícím) fluidním ložem 
b) Reaktory s cirkula čním fluidním ložem  
c) Reaktory s transportním  fluidním ložem 

 
Rozdělení je určeno rychlostí proudění nosného média ve fluidní vrstvě. Čím menší 

jsou rychlosti, tím je menší i úlet jednotlivých částic. Pomalejší rychlost proudění oxidačního 
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média umožňuje delší setrvání zplyňovaného materiálu v reakční zóně. Reakce tedy mohou 
proběhnout pomaleji a tak, aby nevznikaly nežádoucí znečišťující látky. Tato metoda tedy je 
výhodná i pro zplyňování odpadů a kontaminované biomasy. Záleží to však na tom, o jak 
nebezpečný odpad se jedná a jak moc jsou výsledné produkty a meziprodukty zdraví škodlivé. 
Při pomalejších rychlostech proudění vzduchu si stabilita fluidního režimu vyžaduje palivo o 
rovnoměrnější konzistenci (palivo je třeba naštěpkovat na menší částečky). 

Pří použití větší rychlosti se zvětšuje rozsah velikostí částic úletu (proudění s sebou při 
větších rychlostech unáší větší a těžší částečky), může tak vzniknout transportní fluidní lože, 
kdy nastává rychlý transport částic společně s nosným médiem. 

 

a) s bublinkujícím ložem b) s cirkulujícím ložem 

Obr. 5.: Typy zplyňovacích generátorů s fluidním ložem (Fluidization medium – 
fluidizační médium, Grate – rošt, Bottom and bed material – materiál ze dna lože, 
Velocity – rychlost, Bubbling/Circulating fluidized bed – bublinkující/cirkulující 
fluidní lože, Fuel – palivo, Additional sand – přídavný stěrk, Inert + char – inertní 
material + uhlík, Fly ash and particles – popílek a tuhé částice, Raw biosyngas – 
surový syntézní plyn) [21] 

 
Velká skupina zplyňovacích reaktorů větších výkonů využívá některé z dříve 

zmíněných typů fluidního lože k dosažení stejnoměrných podmínek v loži během zplyňování. 
Turbulentní charakter proudění v těchto reaktorech má za následek produkci vysokého podílu 
tuhých částic ve vyrobeném plynu, takže odlučování tuhých částic se u těchto systémů stává 
nezbytným. Velmi často je tento problém řešen pomocí cyklónových odlučovačů pro oddělení 
materiálu z lože a těžších částic z proudu plynu. Jemný úlet však v plynu zůstává stále, což 
způsobuje provozní a emisní problémy, pokud není z plynné směsi odstraněn. 

Takto vzniklý plyn obsahuje spoustu nečistot zejména dehtů, vyšších uhlovodíků, 
pevného úletu a prachových částeček. Samozřejmě míra čištění a s tím související kvalita 
výsledného plynu závisí také na dalším předpokládaném použití vyrobeného plynu. 
(Nečistoty a metody čištění plynu jsou podrobněji popsány v dalších kapitolách.) Nemá smysl 
získat velice čistý produkt, aby byl následně využit v technologii kde není takové jakosti 
paliva zapotřebí. 
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5.3.3 Zplyňovací zařízení s unášenou vrstvou 
Další typ zplyňovacího zařízení s unášenou vrstvou vychází z koncepce hořákového 

spalování (unášivé lože), které se vyvinulo až do typu zplyňovače s unášivou vrstvou. Metoda 
opět vychází z původně uhelných technologií. V reaktoru se zplyňuje mleté palivo s přibližně 
stejným zrněním jako u klasických práškových ohnišť. Zplyňovacím médiem bývá vzduch 
obohacený kyslíkem nebo kyslík vodní pára. Z důvodu velmi vysoké zplyňovací teplotě 
(1550 až 1750 °C – pozn.:u zplyňování uhlí) je konverze uhlíku téměř 100%. Popeloviny jsou 
vzhledem k vysoké teplotě odváděny ve formě tekuté strusky, což je ekologicky výhodné. 
Nevýhodu je, že se ztrácí značné množství tepla.  

Jak je patrno z předchozího odstavce, technologie s unášivým ložem se realizují 
hlavně pro větší výkonové celky. Tyto zplyňovače jsou charakteristické krátkou dobou 
setrvání částic v reaktoru – cca 1 sekunda, vysokou teplotou v reaktoru 1300 – 1600 °C, 
vysokým tlakem – 2,5 – 6 [MPa] a velkými výkony – nad 100 [MW] [24]. Jak bylo uvedeno 
dříve, metoda se nejčastěji používá pro zplyňování uhlí. 

 
Obr. 6.: Typy zplyňovacích generátorů s unášivým ložem, (cyclones – cyklón, Syngas –

syntézní plyn, Riser – stoupací potrubí, Loop-seal – smyškový uzávěr, Coal – uhlí, Air –
vzduch, Steam – pára, Standpipe – potrubní svod, Char – uhlík(zuhelnatělé palivo), 
Coarse Ash – hrubý popel) [25] 
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6 NEČISTOTY V GENEROVANÉM PLYNU 
 
Jak je patrné z předešlých kapitol, termické zplyňování je z chemického hlediska 

poměrně složitý proces, mající na výstupu celou škálu rozmanitých chemických látek. 
Některé sloučeniny jsou žádoucí a zvedají kvalitu produkovaného plynu. Ale samozřejmě 
existuje celá řada látek a sloučenin, které výslednou kvalitu produkovaného plynu naopak 
zhoršují. Vše závisí na typu paliva, jeho čistotě, složení a vlastnostech složek paliva. Mezi 
další ovlivňující faktory patří metoda a kvalita provedení zplyňovacího procesu a typ 
zplyňovacího média. Nečistoty, nebo-li látky v produkované plynné směsi nežádoucí, jde 
rozdělit do několika skupin. 

• Prach a tuhé částice 
• Dehty 
• Dusíkaté sloučeniny 
• Síra a její sloučeniny 
• Chlór a jeho sloučeniny 

 
Každá z těchto látek může způsobovat problémy při dalším využívání generovaného 

plynu. Nejčastěji jsou to provozní problémy, které mohou mít za následek odstavení a 
degradaci zařízení pracujícího s tímto plynem. 

6.1 Prach a tuhé částice 
Tuhé částice jsou zde definovány jako pevná fáze obsažená v plynu vystupujícím 

ze zplyňovacího reaktoru. Tuhé částice jsou tvořeny především anorganickými látkami 
z minerálního základu použité biomasy (popeloviny), z nereagované biomasy ve formě 
polokoksu, případně materiál transportovaný z fluidního lože. 

Přítomnost pevných částic v generovaném plynu se projevuje převážně u větších 
zplyňovacích generátorů s fluidním ložem, které mají díky silnému turbulentnímu proudění 
v reaktoru úlet pevných částic větší. Hlavním zdrojem částic pevného úletu jsou popeloviny 
(minerální části paliva). Jak je palivo zplyňováno, může anorganický základ paliva zůstávat 
v loži a být odváděn přes rošt, nebo v  případě menších částic může být unesen proudícím 
plynem ven z reaktoru. Koncentrace popelovin v generovaném plynu pak závisí na konstrukci 
generátoru a na obsahu minerálních látek v palivu. Často se mohou dostat do paliva v průběhu 
sklízení, sběru nebo manipulací s biomasou. V tomto ohledu se jedná zejména o zeminu, 
prachové částečky, štěrk nebo drobné kamínky (zvyšují abrazivní účinky na zařízení). Pokud 
jsou částice dostatečně malé, může docházet k jejich úletu přes fluidní vrstvu a zvyšují podíl 
tuhých částic v produkované plynné směsi. 

V případě nedokonalého zplynění paliva v reaktoru může vznikat další druh tuhých 
částic. Již částečně zreagované částice (polokoks) podléhají uvolňování prchavých složek a 
dalším reakcím termického zplyňování pomaleji než nezreagované částice, což je činí méně 
reaktivními než čerstvé částice paliva. Tyto částice mohou za určitých podmínek projít 
reaktorem, aniž by došlo k jejich úplnému zplynění, zejména v reaktorech s turbulentním 
prouděním. Velké zplyňovací jednoty uvádějí konverzi uhlíku 98 až 99 %, zbylé 1 až 2 % 
zůstávají jako nedopal buď ve formě popele, nebo právě tuhého úletu [26]. Polokoks 
vystupující v plynu přispívá k nižší účinnosti termochemické přeměny paliva na plynnou fázi. 
Odloučením částic polokoksu a zpětným dávkováním do reaktoru lze dosáhnout zvyšování 
účinnosti konverze uhlíku, což zvyšuje i celkovou účinnost celého procesu. 

Tuhé částice, pokud nejsou odloučeny, také mohou způsobovat spoustu provozních 
problémů, od abraze ostatních částí systému až po prosté zanášení a zalepování trati společně 
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s dehty. Z předešlého vyplývá, že vlastnosti úletu, jako jeho velikost, tvrdost i jeho množství 
silně závisí na kvalitě a správném fungování generátoru. Zásadním prvkem zapříčiňujícím 
vznik pevného úletu je kvalita paliva, ale při zpracování biomasy se tuhému úletu nelze 
vyhnout. Za zplyňovacím reaktorem musí být zařazený nějaké metody čištění jako cyklónové 
odlučovače, elektrostatické odlučovače nebo filtry [27]. 

6.2 Dehty 
Obecně se jedná o organické sloučeniny vyskytující se v generovaném plynu jako 

vedlejší produkt pyrolýzních reakcí v reaktoru souborně nazývané „dehty“. V tomto případě 
je dehet definován jako organická sloučenina s molekulovou hmotností vyšší než má benzen 
(molekulová hmotnost 78,1134). Obsah dehtu v plynu ze zplyňování biomasy kolísá od 5 do 
75 [g/mn

3]v závislosti na zplyňovací teplotě, typu zplyňovače (příp. teplotě ve freeboardu), 
granulometrie paliva, vlhkosti paliva, atd.[28][29].  

Složení dehtů je značně komplikované a závisí převážně na reakčních podmínkách 
zahrnujících zplyňovací teplotu a čas setrvání v reaktoru. 

6.2.1 Mechanismus vzniku dehtu 

Při zahřívání biomasy dochází k vysoušení, k uvolňování těkavých složek a tepelnému 
rozkladu. Prchavé složky mohou podléhat dalšímu rozkladu na permanentní plyny nebo dále 
podléhat dehydratačním, kondenzačním a polymerizačním reakcím, jež vedou ke vzniku 
dehtů. Základní vztahy mezi teplotou a složením dehtů je znázorněno na obr.7, začínající na 
teplotě 450 °C na levé straně až po teplotu okolo 950°C [30]. 

 

 
Obr. 7.: Vývoj dehtu s ohledem na teplotu[11][31] 

6.2.2 Rozdělení dehtů 
Dehty vznikající při zplyňování lze v zásadě rozdělit do dvou hlavních skupin, dle 

toho zda jsou pro dané zařízení na závadu nebo na opak. Lze je rozdělit samozřejmě dle více 
kritérií, ale tohle rozdělení určuje, jestli jsou pro zplyňování přínosem nebo problémem. 
Dehtové sloučeniny zůstávající v plynné fázi jsou pro výsledný plyn výhodné, zvětšují 
celkovou výhřevnost média. Ale dehty s teplotou kondenzace vyšší než jsou provozní teploty, 
jsou chápány jako nečistoty, protože zanášejí čistící trať. 

Na základě tohoto rozboru pyrolýzního procesu je možno identifikovat čtyři hlavní 
skupiny jako výsledek reakcí tepelného štěpení v plynné fázi[32][31][33]: 

 
1. Primární produkty: jsou charakterizovány jako celulózové deriváty, např. 

levoglucosan, hydroxiacetaldehyd, a analogicky hemicelulosové derivační produkty a 
methoxyfenoly jako deriváty ligninu. 

2. Sekundární produkty: charakterizované fenoly a olefiny. 
3. Alkylové terciální produkty: zahrnující methylové deriváty aromátů, jako např. 

methylacenaftilen, methylnaftilen, toluen a inden. 
4. Kondenzované terciální produkty: jsou to sloučeniny označované jako PAH bez 

substituentů, např. benzen, naftalen, acenaftylen antracen, fenantren, pyren. 
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Obsah dehtu v plynu se většinou stanovuje metodou chromatografického rozboru 
odebraného vzorku. Chromatografickou analýzou lze obvykle určit kolem 80 % dehtů. Zbytek 
většinou tvoří materiál s vysokou molární hmotností (M) větší než 350 [g/mol]. Ne všechny 
detekované látky lze správně identifikovat [31]. 

Hodnocení jednotlivých složek organických sloučenin probíhá podle jejich 
molekulové hmotnosti a chemického složení. To umožňuje podrobněji rozčlenit dehty do 
několika základních skupin dle charakteristického chování jednotlivých sloučenin. 
Rozhodující je průběh kondenzace (kondenzační křivka) a některé podmínky vzniku dehtu 
(nejvýznamnější je teplota procesu). Pro sledování chování dehtů v procesu čištění plynu je 
nejvíce vypovídající a nejpřehlednější právě rozdělení na základě těchto vlastností 
organických sloučenin. Toto rozdělení je velmi podobné výše uvedenému, členění dehtů do 
skupin je však podrobnější a čitelnější [33]: 

 
I) Dehty nezjistitelné metodou plynové chromatografie (GC). 
 
II)  Heterocyklické aromáty - vykazují celkově vysokou rozpustnost ve vodě, 

která způsobuje kontaminaci odpadních vod. Se vrůstající teplotou 
v reaktoru se jejich obsah snižuje až do teploty okolo 900°C, kdy již 
nedochází k žádným reakcím (fenol, cresol, quinolin, pyridin). 

 
III)  Lehké aromatické uhlovodíky - (benzen, toluen, xyleny, ethylbenzen-často 

označované jako BTX) vzhledem k jejich nízkému rosnému bodu zůstávají 
v plynné formě ve vyrobeném plynu, koncentrace bývá vysoká, vykazují 
také největší rozpustnost ve vodě. Jsou důležité z hlediska cest reakcí 
dehtů, nikoliv z hlediska kondenzace a rozpustnosti. 

 
IV)  Lehké polyaromatické uhlovodíky sestávající ze dvou až tří (jader) kruhů 

(naftalen, inden, bifenyl, anthracen) - při nízkých koncentracích zůstávají 
v plynné formě, při vyšších koncentracích způsobují zanášení a usazování 
na funkčních plochách. Způsobují problémy při středních a nižších 
teplotách. 

 
V) Těžké polyaromatické uhlovodíky skládající se z více jak tří jader (4-7 

jader) - i při velmi nízkých koncentracích může docházet k jejich 
kondenzaci při obvyklých teplotách při čištění. Díky těmto látkám dochází 
k tvorbě jemných aerosolů, které na sebe vážou další dehty (fluoranthen, 
pyren, crysen). 

 
VI)  Zjistitelné avšak neidentifikovatelné dehtové frakce pomocí GC/MS, velmi 

těžké složky dehtů - pravděpodobně nezreagované složky paliva, mohou 
způsobovat problémy při velmi vysokých teplotách. 
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Tab. 4.: Obsahy dehtů v produkované plynné směsi [12] 

Řepka Pšenice Šťovík Smrk Vrba Topol 
  
  

  

  [mg.mn
-3] [mg.mn

-3] [mg.mn
-3] [mg.mn

-3] [mg.mn
-3] [mg.mn

-3] 

Skupin
a 1 

Gravimetrický 
dehet 

9016,6 5785,2 6212,0 681,2 662,0 1547,0 

Dibenzofuran 8,5 8,9 25,3 15,4 12,6 23,1 Skupin
a 2 Fenoly 1,0 0,5 1,1 0,1 0,1 0,1 

Skupin
a 3 

TXES (BTX) 1229,9 1230,6 2260,1 588,4 1220,1 670,9 

Skupin
a 4 

Lehké PAH (2-3 
jaderné) 
+ bifenyl + inden 

665,2 1122,8 1218,4 1298,8 610,5 1637,4 

Skupin
a 5 

Těžké PAH (4-
vícejaderné) 

49,6 67,6 66,2 63,5 68,4 301,3 

 
Bylo zjištěno, že výsledné vlastnosti a poměry jednotlivých skupin dehtu závisí ze 

všeho nejvíce na teplotě ve fluidním loži (zplyňovací teplota). 
Následující tabulka shrnuje naměřené rozložení dehtů z plynné směsi produkované 

z rozdílných paliv za přibližně stejných podmínek ve zplyňovacím zařízení. 

6.3 Ostatní nečistoty 
Vyprodukovaná plynná směs obsahuje i další typy nežádoucích látek a sloučenin, 

které je třeba sledovat s ohledem na jejich negativní vliv na životní prostředí a na provoz 
zařízení. Jedná se především sloučeniny obsahující dusík, chlór, síru a jejich oxidy, pro něž 
platí přísné emisní limity. Každý z těchto prvků má svoje specifika a bude výhodné je popsat 
každý zvlášť. 

6.3.1 Sloučeniny dusíku 

Atmosféru Země tvoří dusík ze 78%, ve vzduchu se vyskytuje jako dvouatomová 
molekula N2. Molekulární dusík (N2) vykazuje relativně malou reaktivitu, chová se téměř 
netečně a hlavně je v této formě neškodný. Dusík začíná reagovat až při vyšších teplotách, 
kdy jsou molekuly plynné směsi disociovány (rozděleny na atomy). Rozpadají se molekulární 
vazby v důsledku přivedení velkého množství energie ve formě tepla, atomy se pak při 
pozdějším chladnutí spojují do jiných molekul. Oxidací dusíku vznikají nežádoucí NOx. 
Teplota procesu ve zplyňovacím reaktoru velice výrazně ovlivňuje výstupní koncentrace NOx 
pocházející z atmosférického dusíku. U běžných zplyňovacích zařízení není produkce NOx 
nijak významná. 

Do energoplynu se dusík může dostat ze dvou zdrojů - buď je obsažen přímo 
v palivu (palivový dusík), nebo jako atmosférický dusík (dostává se do energoplynu při 
procesu zplyňování). Dusík se ve výsledné plynné směsi vyskytuje převážně v molekulární 
formě (nebyla překročena reakční teplota). N2 má jednu negativní vlastnost a to, že snižuje 
celkovou výhřevnost energoplynu. Výhřevnost plynu lze zvýšit použitím vzduchu 
obohaceného o kyslík nebo čistého kyslíku jako zplyňovacího média (tato metoda je pro 
menší zplyňovací jednotky zbytečně nákladná), anebo lze použít vodní páru (teplo se dodává 
z externího zdroje). 

Hlavní složkou surového plynu obsahující dusík je čpavek NH3. Amoniak vzniká 
převážně z proteinů a dalších složek biomasy, ve kterých je dusík obsažen. Zvýšenou 
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produkci amoniaku vykazují právě paliva obsahující vysoký podíl proteinů (např.: živočišné 
odpady, vojtěška, atd.) Vyšší koncentrace čpavku bude také v plynu produkovaném tlakovými 
fluidními generátory díky rovnovážným faktorům v těchto reaktorech a v pyrolytickch 
zařízeních vlivem redukčního prostředí (jako zplyňovací medium není použit vzduch ani 
kyslík, pouze teplo) [8][34]. 

Při zplyňování paliv s obsahem dusíku je část palivového dusíku uvolněna během 
fáze uvolňování prchavých látek a zbytek během zplyňování polokoksu, přičemž organické i 
anorganické dusíkové sloučeniny se formují ve vzniklém plynu. Pokud jsou fluidní generátory 
provozovány při vysokých teplotách, většina organických dusíkatých sloučenin 
zformovaných při pyrolýze se rozkládá, a tudíž hlavní dusíkaté sloučeniny v produkovaném 
plynu tvoří NH3, HCN (hydrogen kyanid) a molekulární dusík. Množství palivového dusíku je 
zřetelně závislé jak na teplotě zplyňování a zplyňovacím poměru vzduch/palivo, tak i na 
vlastnostech vstupní suroviny. Dusíkaté sloučeniny při podmínkách vyskytujících se ve 
fluidních zplyňovacích reaktorech mají většinou rovnovážné koncentrace velmi nízké, ale 
reakce homogenního tepelného rozkladu NH3 probíhá při podmínkách ve fluidních 
generátorech velmi pomalu. Proto jsou měřené hodnoty koncentrace NH3 mnohonásobně 
větší než odpovídají rovnovážným koncentracím [8]. 

Lokálními emisními předpisy určují povolené množství amoniaku v produkované 
plynné směsi. Všechny zplyňovací generátory a systémy pracující s generovaným plynem 
musí splňovat tyto emisní požadavky. Při zplyňování běžných paliv na bázi biomasy bývají 
koncentrace amoniaku relativně na nízké úrovni.  

NH3 je však primárně nežádoucí v plynu, který je následně spalován, neboť 
přítomnost NH3 v procesu spalování způsobuje vznik emisí oxidů dusíku (NOx). 

NOx je také produkován některými typy zplyňovacích generátorů, avšak nikoliv 
v takové míře koncentrací, aby způsobovaly vážnější problémy z hlediska emisí [10]. Navíc 
zplyňovací proces lze v porovnání s klasickým spalováním daleko lépe řídit a kontrolovat, 
z tohoto pohledu zplyňování představuje ekologicky přijatelnější alternativu [26]. 

6.3.2 Síra a její sloučeniny 

Síra obsažená ve zplyňovaném palivu může být přeměněna v H2S nebo oxidy síry 
během zplyňování. Mnoho paliv z biomasy však obsahuje velmi malé procento prvkové síry. 
Jak bylo zmíněno výše, dřevo obvykle obsahuje méně jak 0,1[% hm], bylinné plodiny pak 
obsahují kolem 0,3-0,4 [% hm](viz. kapitola 4.3.). Z hlediska koroze a degradace zařízení jsou 
významnější co do obsahu síry paliva na bázi odpadů, obecně označovaná jako refuse-derived 
fuels (RDF), popřípadě kontaminované biomasy. Ty mohou obsahovat síru v daleko větším 
množství, často 1 [% hm] a více, záleží to na konkrétním složení paliva. Díky velmi nízkému 
obsahu síry v biomase je množství H2S a SOx pod úrovní koncentrací, při kterých by bylo 
zapotřebí jejich odstraňování z produkovaného plynu (z korozních důvodů). Ukazuje se však 
výhodné udržovat teplotu spalin nebo produkovaného plynu v případě zplyňování, nad 
teplotou kondenzace sloučenin síry [8][35]. 

Nízká koncentrace síry v biomase poskytuje výhody v aplikacích, jako např.v případě 
přídavného spalování, kdy čistší spaliny z biomasy ředí spaliny ze spalování uhlí, a redukují 
tak celkové emise síry na jednotku spalin. V mnoha případech, kdy je produkt zplyňování 
biomasy využíván jako plynné palivo, nejsou zapotřebí technologie pro odstraňování síry a 
jejich sloučenin. 

Ve vysokoteplotních procesech jsou všechny složky síry v palivu přeměněny na H2S 
nebo COS. Ostatní sloučeniny jako SOx nebo CS2 v produkovaném plynu v podstatě nejsou 
přítomny. To však není případ nízkoteplotních procesů, kde nedochází ke krakování sloučenin 
obsažených v generovaném plynu. Plyn pak obsahuje kromě H2S a COS také CS2, merkaptan, 
thiofen a další sloučeniny. Poměr H2S a COS v surovém plynu je dán dvěma reakcemi – 
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hydrogenační a reakcí hydrolýzy. Dominantním produktem je při typických podmínkách 
zplyňování H2S (přibližně 93 až 96 %). Obsah COS v plynu je třeba brát na vědomí z důvodů 
neefektivity některých čistících metod [10]. 

Síra může být potenciálním problémem pro technologie využívající generátorový plyn 
i v relativně malém množství. Metody čištění plynu od dehtu využívají určité druhy 
katalyzátorů citlivých na přítomnost síry. Například technologie produkce metanolu ze 
syntézního plynu používá katalyzátory, které mohou být deaktivovány (otráveny) sírou [9]. 
Palivové články vyžadují vysokou čistotu produkovaného plynu a také jsou velmi sensitivní 
na síru a její sloučeniny. V těchto případech je důležité dokonalé odstranění veškeré síry 
z plynu. Pro účinné odstraňování sirných sloučenin lze využívat vhodných sorbentů, pro 
vysokoteplotní čištění jsou to oxidy přechodových kovů a kovů alkalických zemin [35]. 
Efektivnost tuhého sorbentu nezávisí pouze na jeho afinitě k plynným sirným sloučeninám, 
ale také na jeho měrném povrchu, distribuci a velikosti pórů, pórovitosti a hlavně jeho 
odolnosti textury při vysokých teplotách. Možnosti regenerace, stálost spotřebovaného 
sorbentu a ekonomická nákladnost jsou důležitými faktory pro využívání konkrétních 
sorbentů. S ohledem na provozní podmínky musí být sorbenty schopné pracovat při teplotách 
500 až 800°C [36]. Jako použitelné se ukazují sloučeniny vápníku, železa, manganu, zinku a 
mědi (např.: CaO, Fe a FexOy, Cu a CuO, ZnO, MnO) [36]. 

 

6.3.3 Chlór a jeho sloučeniny 

Chlor je v biopalivu a poté ve vyprodukovaném syntézním plynu obsažen také 
v poměrně nízkých koncentracích. Přesto může být příčinou tvorby perzistentních, chlor 
obsahujících organických látek, koroze kovových konstrukčních materiálů a omezení 
reaktivity některých katalyzátorů. Opět to závisí na konkrétním druhu paliva (viz. kap. 4.3.). 
V plynu se vyskytuje nejčastěji ve formě HCl, avšak mimo vodíku reaguje s celou řadou 
jiných prvků a sloučenin. 

Obsah chlóru v jakémkoliv palivu může mít za následek zvýšené nebezpečí produkce 
dioxinů (PCDD), furanů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB). Zkratkou PCDD/F 
nebo souhrnným názvem dioxiny a furany se v literatuře označuje skupina tricyklických 
polychlorovaných sloučenin s podobnými vlastnostmi, které vznikají při hoření organického 
materiálu jehož součástí je chlor nebo jeho sloučeniny [37]. Stejně tak je tomu i při 
energetickém využívání stébelnin. Všechny sloučeniny (PCDD/F) jsou nejen pro lidský 
organizmus vysoce škodlivé, většinou jsou prudce jedovaté a navíc mají karcinogenní a 
mutagenní účinky. PCB mají též nepříznivý vliv na organizmy, i když nejsou tak toxické jako 
dioxiny nebo furany. Jejich velké nebezpečí spočívá v tom, že jsou perzistentní (v přírodě se 
nerozkládají), jsou bio-kumulativní (usazují se v tělech živočichů) a šíří se takto dále 
prostřednictvím potravního řetězce. Proto se nastavují velice přísné limity na emise těchto 
látek, i když u menších zdrojů s nedokonalým procesem spalování se tyto hodnoty jen velmi 
těžko měří, natož dodržují. 

Diskuse o tom, jak výrazně ovlivňuje obsah chloru v palivu emise PCDD/F a PCB 
není jednoduchá, byly publikovány práce popírající tuto návaznost, stejně jako některé názory 
opačné. Většina autorů se však shoduje na tom, že důležitějším faktorem pro velikost emisí 
PCDD/F a PCB je kvalita spalovacího procesu a způsob úpravy paliva. Kvalita spalovacího 
procesu se týká zejména dodržování dostatečně vysoké teploty (tspal > 800°C – což může 
někdy být u stébelnin problematické z důvodu nízké teploty tavení popelovin, kdy začne 
docházet ke spékání popelovin a tím k souvisejícím provozním problémům).[34] Dalším 
faktorem je dostatečná doba prodlení paliva v ohništi (řádově sekundy). Dobré promíchávání 
paliva a oxidačního činidla během hoření také silně ovlivňuje emise PCDD/F a PCB. Co se 
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týče úpravy paliva, jedná se především o snížení vlhkosti. Vyšší obsah H2O vede ke snížení 
výhřevnosti a tím i kvality spalovacího procesu [18]. 

Informace z předešlého odstavce platí u využívání stébelnin pro energetické účely 
obecně. Pokud se bude uvažovat pouze zplyňování, je třeba mít na paměti, že zde dochází ke 
dvoustupňovému spalování. Nejprve částečná oxidace ve zplyňovacím reaktoru, po které 
vlivem nižší teploty mohou být ve vzniklém plynu obsaženy nějaké PCDD/F. Tento plyn se 
obvykle spaluje velice záhy po svém vyprodukování. Teplota jeho hoření se pohybuje okolo 
1100°C až 1300°C, což by mělo na likvidaci většiny PCDD/F stačit. Navíc se jedná o plynnou 
fázi, takže dochází k dobrému promíchání energoplynu při spalování. 

  

 
Obr. 8.: Zobrazení molekul dibenzo-dioxinu a dibenzo-furanu[38]  

 
Nicméně sloučeniny jak chlóru, tak síry mají obecně špatný vliv na zařízení zvýšeným 

působením koroze. I když biomasa vykazuje jejich menší obsahy, je třeba obsah obou těchto 
prvků v palivu a hlavně ve spalinách či produkovaném plynu bedlivě sledovat. Při kombinaci 
korosivních účinků sloučenin obou prvků současně nemusí být degradace zařízení zas tak 
nízká, aby ji šlo zanedbat. Což v kombinaci s nižší teplotou celého provozu může vést k řadě 
technických problémů. 

Pro metody odstraňování chlóru z produkovaného plynu platí prakticky stejné 
poznatky jako pro čištění plynu od sloučenin síry. Absorpce HCl silně závisí na teplotě a 
vlhkosti plynu. Vlhkost plynu snižuje dosažitelný stupeň dechlorace při stejné reakční době. 
Tato závislost se projevuje u některých sorbentů (zejména vápenec) a snižuje se s klesající 
teplotou. Maximální účinnost zachytávání HCl dosahuje vápenec při teplotách 650 až 700°C 
(hranice kalcinace = tcalc) [39]. Zkušenosti však ukazují, že plyn produkovaný z biomasy 
(zejména dendromasy) obsahuje moc nízké koncentrace chlóru, aby jej bylo možno pomocí 
vápených materiálu odstraňovat [39]. 
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7 Technologie čištění energoplynu 
Produkovaný plyn lze od rozdílných typů nežádoucích látek čistit celou řadou metod. 

Každá z používaných metod má svoje specifika, výhody i nevýhody. Technologicky je možné 
realizovat velice složité čistící systémy, mající vysokou účinnost při odstraňování 
nežádoucích látek a nečistot, pomocí nichž lze získat velice čistý produkt. Vezme-li se v potaz 
celková náročnost a nákladnost některých složitějších systémů, je to s jejich další praktickou 
využitelností horší. V současné době patří mezi důležité ukazatele i ekonomická rentabilita 
návrhu. Takto získané palivo většinou není schopno konkurovat jiným klasickým palivům, 
jako je zemní plyn nebo nafta. Bylo by prostě příliš nákladné, nehledě na nízkou výhřevnost 
takovéhoto paliva. V neposlední řadě se také musí brát zřetel na to, jakou ekologickou zátěž 
představují jednotlivé čistící metody pro životní prostředí. 

7.1 Odstraňování prachu a tuhých částic 
Nejčastěji využívanou metodou pro odprášení plynu nebo spalin jsou cyklónové 

odlučovače. Cyklony či multicyklóny vykazují poměrně vysokou účinnost u hrubších frakcí, 
avšak pro dokonalé odprášení velmi jemných částic už nepostačují. To lze řešit další filtrací 
pomocí tzv. horkých filtrů. Kde slouží keramika jako filtrační materiál, případně filtrační 
tkaniny schopné vydržet vysoké teploty produkovaného plynu (tkaniny z kovových 
materiálů). Použití těchto materiálů však téměř vždy přináší provozní komplikace, 
kondenzující dehty a nalepující se prach často ucpává filtrační plochy. Další provozní 
komplikace přináší tvorba tzv. filtračního koláče, který je nezbytné po určitém časovém úseku 
odstranit a obnovit tak efektivitu filtru. 

Další možnost jak z vyrobeného plynu odstranit nejjemnější částečky poskytují 
elektrostatické odlučovače. Technicky jsou v celku jednoduché a jejich účinnost se pohybuje 
na vysoké úrovni. Hlavní nevýhodu představuje nutnost neustálého napájení vysokým 
napětím, tím samozřejmě vzrůstá celková energetická náročnost produkce plynu. Fakt, že se 
musí z vnějšku dodávat další energie, navíc snižuje celkovou účinnost zařízení a zvedá 
výslednou cenu produktu. Nepříznivý vliv na elektrostatický odlučovač by mohla mít vlhkost 
obsažená v produkovaném plynu, mohla by zapříčinit vznik zpětné korony. Nejčastěji se 
elektrostatického odprašování používá u větších energetických celků (např.: u uhelných 
elektráren). Využívání tohoto odprašování se ukazuje být ekonomicky výhodným až v případě 
velkých zplyňovacích zařízení, které mají vysokou produkci energoplynu [34]. Ikdyž 
v současné době se na trhu začínají objevovat i malé odlučovače tuhých částic pracující na 
principu elektrostatického odprašování. 

7.2 Odstraňování dehtů 
Hlavním úkolem čištění plynu je odstranění dehtových složek degradujících vyrobený 

plyn. Proto je důležité blíže se seznámit s průběhem kondenzace těchto molekulárně těžkých 
látek. Dehty začínají kondenzovat, jakmile je jimi plyn přesycen nebo nasycen. To vede ke 
vzniku aerosolů a jejich depozici uvnitř všech zařízení, přicházejících do styku 
s generovaným plynem a tvorbě velmi těžce odstranitelných usazenin a nánosů, výrazně 
ovlivňujících funkčnost zařízení. Proto se lze s úspěchem domnívat, že problém dehtů se 
nedotýká ani tak množství dehtů jako spíše vlastností a složení dehtů. Vlivem kondenzace 
dehtů dochází k zanášení a tím i k degradaci zařízení pracujících s plyny, které dehet obsahují. 
Nabízí se několik možností jak generovaný plyn zbavit nečistot a odstranit z něj nežádoucí 
složky. Obecně lze tyto metody rozdělit do dvou skupin a to na: 

• Primární opatření 
• Sekundírní opatření 
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7.2.1 Primární opatření: 

Technická opatření aplikovaná uvnitř zplyňovacího reaktoru se nazývají opatření 
primární. Mají potenciál zvýšit celkovou účinnost přeměny energie a zvýšit produkci plynu, 
současně omezují potřebu odstraňovat dehet z plynu mimo reaktor, tím snižují investiční a 
provozní náklady celé technologie. 

Mezi hlavní primární opatření patří metody termického a katalytického rozkladu. 
Hlavní princip obou metod spočívá v rozštěpení molekul těžkých dehtů na lehčí uhlovodíky 
mající o hodně nižší teplotu kondenzace. Z tohoto důvodu nekondenzují na chladnějších 
částech zařízení a nezpůsobují tím časté provozní problémy. Nezkondenzované lehčí 
uhlovodíky mohou být spáleny společně s plynem a navíc tím výrazně zvyšují výhřevnost 
produkované plynné směsi. 

7.2.1.1 Termický rozklad 
Při termickém rozkladu dochází, jak napovídá název, ke štěpení molekul dehtu teplem. 

Podmínky pro úspěšný termický rozklad molekul dehtů nastávají až za poměrně vysokých 
teplot (nad cca. 1100°C, v ideálním případě přes 1250°C), což však klade velké nároky na 
používané materiály [26]. Minimální teplota pro potřebnou účinnost rozkladu dehtů není 
přesně určena, závisí na typu dehtu vznikajících v reaktoru. Literatura uvádí, že dehty rychle 
teplotně degradují nad teplotou 950°C [15]. Avšak dehty pocházející z biomasy jsou odolnější 
vůči teplu a tím pádem se samotným teplem krakují obtížněji a vyžadují provozovat zařízení 
při vyšší teplotě. Delším setrváním na zplyňovací teplotě lze také dosáhnout částečné 
degradace dehtů, ale zvláště účinná je při teplotách nad 1300°C při zplyňování kyslíkem [40]. 

V případě zplyňování stébelnin použití vyšší teploty v reaktoru naráží na provozní 
problémy způsobené vlivem nízké teploty tavení popelovin. Teplota tavení popelovin se u 
některých druhů stébelnin pohybuje kolem 800°C [41]. Může tedy docházet k roztavení 
popele a k zanášení palivových cest a roštu spečeným popelem a struskou [42]. To může mít 
za následek odstavení celého zařízení. Jak je patrno, tak tyto dva faktory jsou dosti 
protichůdné. 

Proto u termického zplyňování biomasy (zejména stébelnin) vychází daleko 
výhodnější použití metody katalytického rozkladu dehtu. 

7.2.1.2 Katalytický rozklad 
Primární metoda katalytického rozkladu vyžaduje dávkování specifického přídavného 

materiálu (katalyzátoru) do reakční zóny zplyňovače. Katalyzátory urychlují rozpad složitých 
dehtů na jednodušší uhlovodíky. Jinými slovy dehty se s použitím katalyzátoru začínají štěpit 
už při nižších teplotách než u termického krakování. Tím se zvedá i účinnost redukčních 
reakcí. Přidávaným katalyzátorem mohou být rozmanité materiály, jako například olivín, 
křemenný písek či jiné minerální nebo kovové látky. Nejvhodnějším se pro svou dostupnost, 
cenu a vlastnosti jeví velice často používaný dolomit [43]. Ve fluidním loži díky poměrně 
vysokým teplotám a turbulentnímu proudění probíhají reakce velmi intenzivně, a dochází tak 
k otěru katalyzátoru. Na druhou stranu v pevném loži nenastává dostatečný kontakt 
katalyzátoru a dehtů, a proto často není jejich rozklad kompletní [11]. 

Ukazuje se, že tyto metody sice mohou snížit obsah dehtů, jenže nejsou dostatečně 
efektivní pro celkové odstranění dehtů do takové míry, aby bylo možno výsledný plyn použit 
např. jako palivo pro spalovací motor. Výrazné zlepšení efektivity primárních opatření nelze 
vzhledem k současnému stavu poznání očekávat [33]. 
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7.2.2 Sekundární opatření: 

Jedná se o dodatečné odstraňování dehtů ve speciálním zařízení mimo zplyňovací 
reaktor. Další metody čištění plynu, použitých až za cyklónem (sekundárních opatření), se 
dělí na suché a mokré, podle toho zda se plyn v průběhu čištění dostává do přímého styku 
s vodou a tím pádem jestli produkuje odpadní vody obsahující dehty (Mokré metody viz. 
kapitola 7.2.2.2). Suché metody založené na principu nepřímého chlazení plynu a následné 
filtrace přinášejí rovněž problém s likvidací vyloučených dehtů, a navíc se u těchto metod 
objevují problémy se zanášením teplosměnných ploch. Suché metody tohoto typu jsou též 
prostorově a materiálově nákladnější. 

V poslední době se uvažují a studují i jiné možnosti a způsoby úpravy plynu suchou 
cestou. Jsou to zajímavé zejména metody parciální oxidace, termálního štěpení a katalytické 
redukce prováděné v externím zařízení. Například katalytický filtr naplněný vhodným 
materiálem zahřátým na provozní teplotu, přes který se nechá proudit čištěný plyn. Hlavní 
výhoda spočívá v tom, že nevznikají odpadní vody, čímž nevznikají ekologické problémy 
s vyloučenými dehty. Dehty jsou podobně jako u primárních opatření štěpeny na lehčí 
uhlovodíky a spalovány společně s plynem. V případě štěpení na lehčí uhlovodíky tyto látky 
zvyšují výhřevnost a objem výsledného plynu ze stejného množství paliva. V současnosti se 
jeví jako neúčinnější metoda parciální oxidace a katalytická redukce. 

7.2.2.1 Katalytické čištění  
Obecně lze katalýzu chápat jako změnu rychlosti chemických reakcí vyvolanou 

přítomností látek zvaných katalyzátory. Poloha chemické rovnováhy zůstává zachována, 
katalyzátory však urychlují rychlost přímé resp. zpětné reakce. Aktivační energie těchto 
procesů jsou zpravidla nižší (v některých případech, ale mohou být vyšší) než aktivační 
energie nekatalyzované reakce. Katalýza se rozlišuje na homogenní (reaktanty a katalyzátor 
jsou v systému přítomny ve stejné fázi) a na heterogenní (nejčastěji je katalyzátor pevný a 
reaktanty jsou plynné; tento typ katalýzy se často používá v průmyslu) [9]. 

Katalytické čištění (sekundární metoda) patří mezi nejúčinnější metody, podle typu 
použitého katalyzátoru. Samozřejmě ne všechny katalyzátory jsou pro danou problematiku 
výhodné, mají různé vlastnosti a schopnosti účinně odbourávat nežádoucí látky. Jedná se o 
čištění využívající chemické vlastnosti plynu, díky chemickým reakcím se nežádoucí látky 
štěpí přímo na katalyzátoru. Ten ovšem po čase ztrácí svoje vlastnosti. Zmenšuje se styčná 
plocha pro chemické reakce, protože katalyzátor je zanášen nečistotami a musí se buď 
vyměnit, anebo vyčistit. Jak bylo řečeno tyhle metody jsou sice účinné, ale někdy je cena 
katalyzátoru neúnosně vysoká, případně katalyzátor vyžaduje velmi specifické podmínky 
provozu. 

Nejčastěji se pro čištění energoplynu používá heterogenní katalýza mezi 
energoplynem (plynná složka) a tuhým katalyzátorem. Výhodou je velká styčná plocha 
katalyzátoru, protože reakce probíhá na povrchu katalyzátoru. Katalýza se skládá z několika 
kroků [9]:  

• vnější difúze reaktantů (plynných látek) k povrchu katalyzátoru 
• vnitřní difúze v pórech katalyzátoru 
• adsorpce reagujících složek (chemisorpce) na povrchu katalyzátoru za vzniku 

chemické sloučeniny 
• přeskupení atomů za vzniku povrchových komplexů typu produkt-katalyzátor 
• desorpce produktu katalytického procesu za regenerace aktivního centra 

katalyzátoru 
• difúze produktu v pórech katalyzátoru  
• difúze produktu od povrchu katalyzátoru 
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Dále lze katalyzátory dělit z hlediska jejich původu a to na katalyzátory přírodní a 

uměle vyrobené. Přírodní katalyzátory jsou poměrně levné a dostupné. Bývají odolné proti 
deaktivaci nežádoucími sloučeninami. Poměrně vysoká pracovní teplota částečně komplikuje 
jejich využití. Minimální provozní teplota je kolem 800°C [44][45], optimální pak 900°C a 
více [11][46]. Katalytické filtry pracují efektivněji, pokud mají vytvořeno rovnoměrné 
teplotní pole, to zaručuje rovnoměrný průběh reakce v celém průřezu filtru. Ohřev 
katalyzátoru se realizuje buď přívodem tepla z vnějšího zdroje, nebo částečným spálením 
produkované plynné směsi. Spálení části hořlavých složek plynu má ovšem za následek 
citelné snížení výhřevnosti výsledného produktu. Takže v případě zplyňování vzduchem 
ochuzujeme již tak chudý plyn, který by už jen těžko našel uplatnění. 

Mezi přírodní katalyzátory patří především dnes hojně využívané vápenaté materiály. 
Pod vápenatými materiály se rozumí pálené vápno (CaO), vápenec (CaCO3) a dolomit 
(CaCO3 MgCO3). Nejčastěji využívaný vápenatý katalyzátor je kalcinovaný dolomit, který se 
používá jako katalyzátor pro destrukci dehtu ze zplyňování biomasy. 

Kalcinace dolomitu: 
  
 ( ) 2323 COMgOCaCOCOCaMg ++→  

 23 COCaOCaCO +↔   

 
Wiedmann a kol.[47] zjistili že pokud je parciální tlak CO2 menší než asi 400 [Pa] tak 

probíhá rozklad dolomitu na CaO a MgO přímo v jednom kroku: 
 
 ( ) 223 2COMgOCaOCOCaMg ++→     ∆H=-295,6[kJ/mol] [48]  

 
Ke kalcinaci dolomitu dochází při vysokých teplotách. Počátek kalcinace obvykle 

nastává při teplotě nad 600°C (dochází v přítomnosti k rozkladu méně stabilního 
MgCO3)[47]. Kompletní kalcinace dolomitu proběhne při teplotě kolem 800°C v závislosti na 
parciálním tlaku CO2 a kvalitě a složení konkrétního dolomitického materiálu [23][47]. Právě 
výše kalcinační teploty dolomitu omezuje efektivní využití tohoto katalyzátoru. Kalcinovaný 
dolomit také ztrácí schopnost štěpit dehet ve stavu, když je parciální tlak CO2 vyšší než 
rovnovážný tlak rozkladu dolomitu. Velkou výhodou tohoto materiálu je jeho dobrá 
dostupnost a nízká cena. 

Mezi umělé katalyzátory patří hlavně kovové katalyzátory. Pro čištění plynu ze 
zplyňování biomasy se nejčastěji využívají katalyzátory na bázi sloučenin niklu. Tyto 
katalyzátory se vyznačují vysokou účinností při odstraňování dehtu a stačí jich menší 
množství než přírodních materiálu. Také dostačuje relativně nižší provozní teplota v závislosti 
na konkrétním typu katalyzátoru. Velká nevýhoda se skrývá v jejich poměrně vysoké ceně. 
Niklové katalyzátory jsou velice citlivé na obsah sloučenin síry v produkovaném plynu, 
protože síra muže způsobit jejich deaktivaci (tzv. otravu katalyzátoru). 

7.2.2.2 Mokrá vypírka 
Čištění plynu od dehtu a prachu pomocí mokré vypírky patří také do skupiny 

sekundárních opatření a je v praxi nejrozšířenější metodou. Tato metoda také byla testována 
na pokusném reaktoru v areálu těžkých laboratoří VUT Brno FSI. Metoda spočívá v tom, že 
dehty obsažené v plynné fázi v palivu kondenzují při určité teplotě. Ve skrápěcí koloně se 
musí energoplyn podchladit na nejnižší teplotu v celém procesu úprav a použití paliva. 
Protože nežádoucí dehty při nejnižší teplotě zkondenzují a teplota, při níž se s energoplynem 
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pracuje dále, je pouze vyšší. Tvorbou nánosů není nutno se zabývat, pokud je veškerý dehet 
v plynné fázi. 

Při odlučování dehtu v pračce nastávají v zásadě tři hlavní děje: 

• Při styku s chladnou kapalinou se horký plyn ochlazuje a dochází ke kondenzaci 
dehtu – na rozhraní kapalina-plyn, dále na chladném povrchu konstrukce pračky a 
v nevyplněném prostoru (vznik dehtové mlhy – soubor velmi jemných kapalných 
částic s velikostí řádově od setin µm až do cca 10 [µm]).  

• Na rozhraní prací kapalina-plyn dochází nejpravděpodobněji k difusnímu přenosu 
hmoty (někdy absorpce). 

• Dehet zkondenzuje do mikro kapek dále proudících pračkou. Kapičky se mohou 
shlukovat do větších kapek obtékajících překážky ve formě smáčené výplně 
pračky nebo rozstřikovaných kapiček prací kapaliny. Některé kapičky se 
na překážkách zachycují vlivem setrvačnosti. 

 
Prací tekutinou bývá s ohledem na snadnou dostupnost nejčastěji voda. Ve většině 

praček dochází prostřednictvím srážek materiálu s kapičkami prací tekutiny ke sbírání kapiček 
dehtu. Pro vytvoření kapiček se předpokládá předchozí ochlazení plynu, obvykle z teploty 
filtrace kolem cca 250°C, kdy jsou z plynu odstraněny pevné částice na teplotu pod 100°C. 
Plyn má obvykle výstupní teplotu v rozsahu 35÷60°C. Pračka tedy musí plnit funkci chladiče 
a odlučovače jemné dehtové mlhy, někdy také odlučovače pevných částic. Odlučování dehtu 
je velice často ovlivňováno vysokým obsahem pevných částic v produkované plynné směsi. 

Mimo kondenzaci a srážení částic dalších lze pro odstranění dehtu v pračce využít 
fyzikálních jevů jako je difuse, rozpustnost a absorpce. Je tedy vhodné, zaměřit pozornost na 
vlastnosti pracích kapalin, které by zajistily vedle klasického principu sběru částic i přídavný 
čistící efekt na výše zmíněných fyzikálních principech. Pro vypírku dehtu lze použít různé 
druhy kapalin. V drtivé většině se využívá voda. Alternativně se využívají i jiné kapaliny na 
organickém základu, které mají vyšší rozpustnost dehtu než voda a odpadní část kapaliny lze 
bez větších problémů termicky likvidovat přímo ve zplyňovači. 

Jako velká nevýhoda systémů s pračkou produkovaného plynu se ukazuje snížení 
celkové účinnosti zařízení. Do relativně chladné čistící vody přechází citelné teplo plynu a 
zde jej lze už jen ztěží využít. Jednoduše tento tepelný úbytek snižuje celkovou účinnost. 
Další výraznou nevýhodu představuje ve většině případů produkce znečištěné vody v níž je 
vázán dehet. Tyto vody představující velkou ekologickou zátěž, protože pro ně už neexistuje 
další využití. Navíc jsou toxické, karcinogenní a těžko čistitelné. Odpadní voda s dehtem musí 
být před vypuštěním do kanalizace předčištěna. 

Vypírání plynu je obecně považováno za efektivní metodu odstraňování dehtu. Avšak 
u zplyňovacích zařízení na biomasu malého výkonu není použití mokrých praček k odstranění 
dehtu příliš spolehlivou metodou. Je to především zapříčiněno tím, že ekonomicky dostupné 
typy praček pro malá zařízení nejsou vždy při odstraňování dehtu dostatečně účinné. 
Například jednoduché sprchové pračky odstraní méně než polovinu dehtu z produkovaného 
plynu. 

Menším zplyňovacím systémům s pračkami produkovaného plynu brání v širším 
komerčním využití ekonomicko-ekologické problémy: 

 
• Vyšší pořizovací náklady 
• Snížení účinnosti systému 
• Cena prací kapaliny 
• Produkce znečištěné vody. 
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8 Popis experimentálních zařízení a vybavení 
Pro ověření teoretických poznatku ohledně rozdílných vlastností stébelnin při fluidním 

zplyňování v praxi proběhne série experimentů. K realizaci experimentů bude využito 
stávající poloprovozní zařízení Biofluid 100 postavené v laboratořích Energetického ústavu. 
Dále bude využita pozorovací laboratorní pec pro ověření chování popelovin ze stébelnin při 
vyšších teplotách a jejich porovnání s popelovinami dřevin. 

8.1 Biofluid 100 
Pro výzkumnou činnost v oblasti zplyňování biomasy bylo v roce 2000 realizováno 

experimentální zařízení s fluidním atmosférickým zplyňovacím generátorem o tepelném 
výkonu 100 [kW]. Na zařízení probíhala v minulosti řada experimentů se zplyňováním 
různých druhů biomasy, zejména dendromasy (ve formě štěpky a pelet), rostlinné biomasy 
(ve formě řezanky a peletek) a separovaných odpadů. Průměrná výhřevnost produkovaného 
plynu se pohybuje v rozmezí 4-7 [MJ.mn

-3], obsah tuhých částic bývá naměřen v intervalu 
1500-2800 [mg.mn

-3] a obsah dehtů vychází od 1 do 8 [g.mn
-3] v závislosti na použitém palivu 

a provozních podmínkách [5]. 
V roce 2004 byl za zplyňovací generátor instalován vysokoteplotní, kontinuálně 

pracující, katalytický filtr se sesuvným ložem zrnitého materiálu (dolomit). Od počátku byl 
návrh horkého katalytického filtru (HKF) směřován k vývoji plně funkční průmyslové 
aplikace. Teploty ve filtru se přibližně rovnaly teplotám ve zplyňovacím generátoru, byly 
udržovány elektrickým vytápěním. Fotografie zplyňovacího zařízení s horkým filtrem je 
na obr.9 a schéma celého zařízení pak na obr.10. 

 

 
Obr. 9.: Celkové uspořádání BIOFLUIDU včetně HKF.[5] 
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Experimentální zařízení tvoří zplyňovací generátor, vysokoteplotní katalytický filtr, 
zásobník paliva, podavač paliva, násypka dolomitu a stabilizační hořák na likvidaci produktů 
zplyňování. Tyto hlavní části stendu jsou dobře patrné na obr.9. Na schématu celkového 
zapojení zplyňovacího zařízení je dobře znázorněn i horký katalytický filtr. Zařízení má 
v sobě instalováno několik termočlánků, měření tlakové diference a měření průtoku plynu na 
kontrolních měřících místech, které jsou přehledně vyznačeny na následujícím schématu. 

 
Obr. 10.: Schéma experimentálního stendu BIOFLUID s vysokoteplotním filtrem 

 

Podstatná měřící místa z hlediska zplyňovacího procesu: T101, T102, T103 - teploty 
ve zplyňovači, T106 – teplota vystupujícího plynu, DP1 – Tlaková ztráta fluidního lože 
(tlaková diference). Měřící místa v HKF (podstatné pro výstupní vlastnosti plynu): T201-203 
teploty na stěně HKF, T211-T214 – teploty v ose HKF, ,DPf – tlaková ztráta HKF (tlaková 
diference), T – odběry dehtů a plynu. Schéma zobrazuje místa pro měření průtoků vzduchu do 
zplyňovacího reaktoru pomocí rotametrů (F1-primární vzduch, F2-sekundární vzduch a F3-
terciární vzduch). Dále jsou na schématu vyznačena místa měření průtoku produkovaného 
plynu měřící clonou (F4 a F5) 

8.2 Pozorovací laboratorní pec 
Laboratoře Energetického ústavu byly roku 2008 rozšířeny o palivovou laboratoř, 

v jejímž vybavení se nachází i pozorovací laboratorní pec. Pozorovací pec slouží pro měření 
teploty měknutí, tání a tečení popelovin normovanou metodou (Metoda měření popsána 
v kapitole 9.3). Chování vzorku v elektricky ohřívaném prostoru pícky lze opticky pozorovat 
průzorem a dle deformace vzorku určovat vlastnosti popelovin. Pozorovací pec od firmy 
CLASIC s.r.o. umožňuje měření v rozsahu teplot od 20°C do 1600°C. Lze také nastavit 
rychlost ohřevu otápěného prostoru pece a to od 0 [°C/min] po 50 [°C/min] Samozřejmě u 
vyšších teplot (nad 1100°C) je vyšší rychlost ohřevu náročnější a v podstatě nežádoucí kvůli 
přesnějšímu vyhodnocování měřené teploty tavení popelovin. 
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Obr. 11.: Pozorovací laboratorní pec a optické záznamové zařízení pro vyhodnocování 

měření teploty tavení popele [49] 
 
Velkou nevýhodou se ukazuje subjektivnost měření, kdy pozorovatel sám musí 

opticky vyhodnotit, ke které změně došlo při dané teplotě během pozorování. Proto byl do 
laboratoří Energetického ústavu pořízen optický záznamový systém se softwarem pro 
přesnější vyhodnocování měření.(obr.11. a obr.12.) Systém dokáže pořizovat fotografické 
záznamy podle změny teploty v nastavených intervalech. 

 

 
Obr. 12.: Ukázka práce vyhodnocovacího softwaru [49] 
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9 METODY MĚŘENÍ 

9.1 Odběry vzorků plynu 
Pro popsání kvality produkované plynné směsi je nezbytné znát její složení. Při 

měření bude plyn snímám on-line analyzátorem, který určí obsah jen některých 
nejpodstatnějších složek (CO, CO2, kyslík a vodík). Alespoň částečná znalost složení 
v reálném čase umožňuje lépe řídit celý experiment. Paralelně budou také probíhat odběry 
vzorků do vzorkovnic (obr.13.) za ustáleného provozního režimu. Tyto vzorky se následně 
vyhodnotí přesnější metodou na plynovém chromatografu, který poskytuje detailnější soupis 
chemických složek produkované plynné směsi. 

 

 
Obr. 13.: Ukázka vzorkovnice na odebíraný vzorek plynu 

9.2 Odběry vzorků dehtů 
Problematika způsobu odběru dehtu je poměrně složitější než u plynu, protože pro 

stanovení obsahu dehtu v plynu neexistuje dosud žádná všeobecně platná a závazná norma. 
V rámci spolupráce několika evropských vědeckých pracovišť byl vytvořen dokument známý 
jako Tar Protocol. Ten má nahrazovat univerzální směrnici podle níž mají probíhat odběry a 
analýza vzorků dehtu a prachu. Návrh odběrové trati by měl zajistit zachycení co možná 
největšího množství procházejících dehtových sloučenin. Nicméně měření pomocí takové trati 
je poměrně časově náročné, zejména co se přípravy a zpracování vzorků týče. 

 

 
Obr. 14.: Schematické znázornění principu odběru vzorku dehtu [9] 
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Pro odběr vzorků dehtu bude použita modifikace trati podle Tar Protocolu. 
Vzorkovaný plyn je veden odběrovou trubicí do sady promývaček s acetonem vychlazeným 
tak, aby v něm bylo zachyceno co nejvíce dehtu. První dvě promývačky jsou umístěny 
v roztoku solanky, což je umožňuje udržet při teplotě cca -15°C. V poslední promývačce je 
podchlazený líh o teplotě cca -35°C až -50°C v závislosti na míře nasycení lihu suchým 
ledem. Plyn po průchodu záložní filtrační promývačkou a čerpadlem vstupuje do bubnového 
plynoměru, odkud odchází do atmosféry. Pro zvýšení intenzity přenosu tepla a hmoty bude 
druhá a třetí promývačka naplněna skleněnými kuličkami o průměru cca 5 [mm]. Rozbor 
dehtu bude zadán chemickým laboratořím [9]. 

9.3 Měření teploty tavení popelovin 
Jak bylo řečeno v úvodu, jeví se důležité znát všechny tyto aspekty využívání 

konkrétních druhů bio-paliv. K poznání různých vlastností paliv slouží celá škála 
normovaných meřících metod a postupů. Také měření teploty tavení popelovin patří mezi 
normované zkoušky, proto je zde uveden krátký výtah z této normy, jenž nastiňuje metodiku 
měření teploty tavení popelovin. 

Nejprve se ze zkoumaného vzorku popele vylisuje zkušební tělísko ve tvaru válečku, 
krychle, komolého kužele nebo jehlanu. Vylisované zkušební tělísko z popela se zahřívá za 
normalizovaných podmínek a průběžně se pozoruje. Zaznamenávají se teploty, při nichž 
nastávají charakteristické změny tvaru zkušebního tělíska. Charakteristické teploty jsou 
definovány následně (včetně Obr. 15.:) [50].  

 
„Teplota deformace (tdef): teplota, při které nastávají první příznaky zaoblení hrotu nebo 
okrajů zkušebního tělíska v důsledku tání. 
Teplota měknutí (t měknutí): teplota, při které v případě zkušebních tělísek ve tvaru komolého 
kužele nebo jehlanu, je výška stejná jako šířka základny nebo teplota, při které v případě 
zkušebních tělísek ve tvaru krychle nebo válce, jsou okraje zkušebního tělíska zcela zaobleny 
bez změny výšky.  
Teplota tání (ttání): teplota, při které zkušební tělísko vytváří přibližně polokouli, tj. kdy 
výška se rovná přibližně polovině průměru základny. 
Teplota tečení (ttečení): teplota, při které se popel rozteče na podložce ve vrstvě, jehož výška 
je třetina výšky zkušebního tělíska při teplotě tání [50]. 

 
Obr. 15.: Schematické znázornění tavení pokusného válečku popele dle normy [50]“ 

 
Stanovení se obvykle provádí v redukční atmosféře, doplňkové informace lze získat 

dalším stanovením v oxidační atmosféře. Obecně měření v doporučené redukční atmosféře 
poskytují nejnižší charakteristické teploty popela. S ohledem na celkové zaměření výzkumu 
na zplyňování biomasy by bylo výhodnější použít při testech redukční atmosféru. Pozorovací 
pec v laboratořích Energetického ústavu neumožňuje nastavení redukční atmosféry. 
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10 PALIVO PRO EXPERIMENTY 
Obecně lze tuhá biopaliva spalovat nebo zplyňovat v několika formách. Z hlediska 

technologie úpravy představuje surová biomasa nejméně náročnou formu biopaliva. Jedná se 
o biomasu nijak výrazně technologicky neupravenou. Tato biomasa byla pouze sklizena, 
posekána a pořezána na velikost vhodnou k přepravě. Pro řízené spalování a zplyňování 
obzvláště se, díky malému reakčnímu povrchu, biomasa ve velkých kusech ukazuje jako 
méně vhodná. Zejména pro suché metody termického zplyňování ve fluidní vrstvě je výhodné 
mít reakční povrch paliva co největší. To znamená mít co nejmenší částečky paliva. Částečky 
ovšem nesmí byt tak malé, aby byly unášeny pryč z fluidní vrstvy. 

10.1 Konzistence paliva  
Od počátku existence experimentálního zařízení Biofluid 100 proběhla celá řada 

experimentů, při nichž se testovalo zplyňování rozmanitých druhů paliv. Při předešlých 
experimentech na zplyňovacím zařízení se nejlépe a nejstabilněji dařilo zplyňovat dřevní 
štěpku. Naštěpkovaná dřevní biomasa má vhodné vlastnosti pro zplyňování, musí však mít 
vhodnou frakci, aby prošla podávacím šnekem paliva. 

Oproti dřevní štěpce mají stébelniny v některých ohledech odlišné vlastnosti, hlavně 
s ohledem na jejich konzistenci a měrnou hmotnost. Stébelniny se klasicky neštěpkují. Forma 
stébelnin nejvíce se blížící dřevní štěpce je řezanka. Jedná se v podstatě o stejný formát co se 
velikosti týče, avšak stébelniny a většina ostatních jednoletých rostlin mívají tenčí stonek a 
jejich měrná hmotnost bývá daleko nižší. 

Nižší měrná hmotnost stébelnin, použitých jako palivo, způsobuje problémy při 
fluidním zplyňování. Komplikace vznikají zejména ulétáváním lehkých částeček z fluidní 
vrstvy zplyňovacího zařízení, hůře se vytváří stabilní fluidní vrstva (viz. měření tlakové ztráty 
fluidní vrstvy). Následující tabulky pro porovnání shrnují hodnoty objemové hmotnosti dřevní 
biomasy a měrné hmotnosti slámy.  

 
Tab. 5.: Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva (pozn.: [pm] = 1 m3 
plné dřevní hmoty (plnometr, pevný metr), [rm] = 1 m3 rovnaných polen, obsahuje 
60-75% dřeva (prostorový metr) [51] 

Objemová 
hmotnost sušiny 

Objemová hmotnost 
při vlhkosti 25% 

Výhřevnost při vlhkosti 
25% 

Druh 
paliva 

 [kg/m3] [kg/pm]  [kg/rm] [MJ/kg]  [MJ/pm]  [MJ/rm]  
Smrk 430 575 415 13,1 7350 5440 
Jedle 430 575 415 14,0 8040 5800 
Borovice 510 680 495 13,6 9250 6730 
Modřín 545 725 525 13,4 9720 7040 
Topol 400 530 360 12,3 6540 4440 
Olše 480 640 430 12,9 8260 5550 
Vrba 500 665 450 12,8 8490 5740 
Bříza 585 780 525 13,5 10550 7100 
Jasan 650 865 585 12,7 11010 7450 
Buk 650 865 585 12,5 10830 7320 
Dub 630 840 565 13,2 11050 7430 
Habr 680 905 610 12,1 10970 7400 
Akát 700 930 630 12,7 11850 8030 
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Tab. 6.: Objemové hmotnosti paliv ze slámy [52] 

Stav paliva 
Měrná hmotnost 

(kg/m3) 
Hmotnost kusu 

(kg/kus) Způsob manipulace 
Sláma řezaná 40-60 0 mechanicky 
Nízkotlaké balíky 
standartní 60-80 5 ručně i mechanicky 
Vysokotlaké balíky 
standartní 80-120 10 ručně i mechanicky 
Obří balíky válcové 60-90 350 jen mechanicky 
Obří balíky kvádrové 80-160 400 jen mechanicky 
Brikety 350-600 0,5-1 ručně i mechanicky 
Pelety, granule 300-550 0,01 ručně i mechanicky 

 
Obr. 16.: Schéma experimentálního zařízení Biofluid 100, pouze zplyňovací jednotka s dvěma 

zásobníky paliva. 
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Dalším neblahým efektem na provoz zařízení, vznikajícím v důsledku nízké sypné 
hmotnosti paliva, je tvorba klenby v zásobníku. Jednotlivé kousky stébel se při promíchávání 
v zásobníku paliva propletou a díky nízké hmotnosti nepropadávají na dno zásobníku 
k podávacímu šneku. Podávací šnek nemůže stébelniny dále transportovat do fluidní vrstvy a 
tím opět mohou vznikat provozní problémy a nestabilita procesu zplyňování. 

Jednou z možností, jak odstranit tyto problémy, je materiál zhutnit nejlépe do formy 
peletek. Palivu se tím zvýší jak jeho hustota, tak jeho objemová výhřevnost (z menšího 
objemu paliva lze získat více tepla). Otázka zhutňování paliva do formy peletek otvírá celou 
řadu otázek souvisejících s ovlivněním energetické bilance využívání paliva. Peletkováním se 
výrazně zvedá energetická náročnost produkce paliva a tím i jeho cena. Tyto otázky patří 
spíše do ekonomické rozvahy při realizaci konkrétního projektu. Tato práce se zabývá 
převážně technickou problematikou zplyňování stébelnin. 

Zařízení Biofluid má při malém dopravovaném množství paliva omezení, podávací 
šnek hlavního zásobníku paliva muže pracovat s řídící frekvencí nejméně 5 Hz. (Pozn.: Řídící 
frekvence lineárně souvisí s otáčkami podávacího šneku, nejedná se však o frekvenci otáčení 
šneku.) Při naplnění hlavního zásobníku palivem ve formě peletek a nejnižší možné frekvenci 
podávacího šneku dochází k zahlcení zplyňovacího zařízení. Dojde k zapěchování dopravní 
cesty a tím zabránění přístupu dalšího paliva a vzduchu, což vede k odstávce zařízení. 
Z tohoto důvodu byl realizován druhý, menší zásobník s podávacím šnekem schopným 
pracovat i s nižší podávací frekvencí. Podávací frekvence malého zásobníku paliva je řízena 
nastaveným poměrem otáček vůči podávacímu šneku hlavního zásobníku paliva. Menší 
zásobník paliva se využívá při zplyňování paliva ve formě peletek. Umístění zásobníku na 
pelety v konceptu zařízení zobrazuje předchozí schéma (viz. Obr. 16.:). 

Při použití malého zásobníku paliva se projevuje efekt zpoždění reakce podávacího 
šneku na změny řídící frekvence. Výhodnější se jeví řízení teploty pomocí nastavení množství 
primárního vzduchu. Nastavení primárního vzduchu, ovlivňuje teploty v reaktoru daleko 
rychleji než změna frekvence podávacího šneku, ale tyto změny dlouho doznívají. Z toho 
plyne horší stabilizace procesu zplyňování pokud jsou výrazně ovlivňovány hodnoty průtoku 
primárního vzduchu. Při používání pelet z menšího zásobníku je regulace procesu zplyňování 
pomocí frekvence podávacího šneku méně přesná a spolehlivá. Důvodem je spojení dvou 
dopravních šneků a tím větší chybovost kontinuálního doplňování paliva do reaktoru (malý 
šnek má menší frekvenci a nevyplňuje pak velký šnek dostatečně). Změna frekvence 
podávacího šneku se na dopravovaném množství paliva se projeví až za delší čas, než když se 
používá palivo z velkého zásobníku. 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 42 -  

10.2 Složení různých druhů paliv 
Dřevní biomasa se nijak výrazně neliší prvkovým složením od stébelnin. Základní 

prvky jsou ve dřevní biomase a stébelninách zastoupeny víceméně podobně (viz. Příloha 1). 
Liší se však uskupením základních prvků, což je dáno rozdílnou strukturou buněk, tím jsou do 
jisté míry ovlivněny výsledné vlastnosti obou typů paliva. Následující graf zobrazuje pro 
porovnání poměry zastoupení základních složek biomasy z biochemického rozboru zvolených 
typů dřevin a stébelnin. 
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Graf. 2.: Biochemický rozbor některých druhů biomasy (data převzata z [4]) 

 
Stébelniny obecně mají nižší obsahy ligninu a naopak vyšší obsahy pryskyřičných 

látek než dřevo (viz. Graf. 2.:). Mohou existovat rozdíly ve složení, kdy některé dřeviny 
vykazují nižší obsah ligninu než obiloviny a naopak. To je do jisté míry ovlivněno odběrem 
vzorku pro analýzu. Konečné zastoupení vysokomolekulárních látek v rostlinném materiálu 
závisí na konkrétním druhu rostliny a podmínkách jejího růstu. 

Lignin je důležitou stavební složkou dřeva zabezpečující dřevnatění jeho buněčných 
stěn. Lignin mechanicky zpevňuje buněčnou stěnu a plní hydrofobní funkci. Jeho hlavním 
úkolem je spojování mezibuněčných vláken celulózy a hemicelulózy, a dává dřevu pevnost. 
Zastoupení ligninu ve dřevinách bývá vyšší u jehličnanů než u listnatých stromů. Lignin je po 
celulóze druhou nejčastější organickou sloučeninou na Zemi, tvoří 25 % rostlinné biomasy. 
Lignin funguje jako přírodní pojivo [53]. 

Celulóza společně s hemicelulózou spadají do jedné skupiny zvané holocelulóza. 
Celulóza je chemicky velmi stabilní polysacharid tvořící hlavní stavební jednotku buněčné 
stěny. Hemicelulóza je chemicky méně stabilní polysacharid blízký složením celulóze. Od 
celulózy se liší stavbou řetězce [53]. 

Pryskyřičné látky slouží u většiny rostlin zejména k ochraně před škůdci a regeneraci 
po poškození. Jedná se často o velmi viskózní, lepivou kapalinu tvořenou těkavými látkami. 
Výhodnou vlastností pryskyřice, z hlediska spalování, je její dobrá hořlavost.  

Třísloviny jsou přírodní rostlinné látky vysokomolekulární povahy. Z chemického 
hlediska jsou to velké polyfenolické sloučeniny, které obsahují hydroxylové a karboxylové 
skupiny vázající se na proteiny a jiné makromolekuly (rozkládají bílkoviny). Jejich 
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molekulová hmotnost bývá od 300 do 5000 [54] (pozn.: násobek 1/12 klidové hmotnosti 
atomu uhlíku – izotop obsahující 6 protonů a 6 neutronů).  

Z hlediska zplyňování je podstatné, jak se jednotlivé složky odpařují, a jak podléhají 
termickému rozkladu na jednodušší sloučeniny, aby je bylo možno převést do plynné fáze. 

10.3 Vlastnosti popelovin z biomasy 
Spálením nebo termickým zplyněním každého pevného paliva se vyprodukuje nějaký 

tuhý zbytek. Jedná se o látky, jež při hoření nebo zplyňování nepřejdou do spalin a zůstanou 
jako tuhý zbytek na roštu. Tyto látky se souhrnně označují popeloviny. Vlastnosti popelovin 
výrazně ovlivňují použití paliva, z něhož byly vyprodukovány, a je nutno brát na ně ohled už 
při návrhu spalovacího nebo zplyňovacího zařízení. 
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Graf. 3.: Obsah popelovin jednotlivých druhů biomasy (data převzata z [4]). 

 
Stejně jako se od sebe liší složení jednotlivých druhů biomasy, tak jsou rozdílné 

složení tuhých zbytků po spalování. Na následujících grafech jsou patrné rozdíly složení 
popelovin z dřevní biomasy (viz. Graf. 4) a nedřevní biomasy (viz. Graf. 5). Konkrétní 
hodnoty složení popelovin jsou uvedeny v příloze. 

0

10

20

30

40

50

60

P2O5 Al2O3 Na2O SO3 SiO2 CaO K2O Fe2O3 MgO TiO2 MnO Cl

K
on

ce
nt

ra
ce

 [%
hm

] Akát

Borovice

Bříza

Buk

Smrk

Štovík

Topol

Vrba

 
Graf. 4.: Hlavní sloučeniny obsažené v popelu ze dřevní biomasy (data převzata z [4]) 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 44 -  

0

10

20

30

40

50

60

70

P2O5 Al2O3 Na2O SO3 SiO2 CaO K2O Fe2O3 MgO TiO2 MnO Cl

K
on

ce
nt

ra
ce

 [%
hm

]

Amarant

Kukuřice

Len

Pšenice

Řepka 

Salfor

Slez

 
Graf. 5.: Hlavní sloučeniny obsažené v popelu z nedřevní biomasy - stébelniny(data 
převzata z [4]) 

 
Rozbory popelovin prováděla akreditovaná laboratoř (TÜV Nord), popel pro rozbory 

byl připraven laboratorně dle dané normy. Pro biomasu se používá teplota žíhání 
tžíhání=(550±10)°C po dobu minimálně 120 minut. (viz. ČSN P CEN/TS 14775) 

Měření hodnot a grafů uvedených v této kapitole probíhalo na našem pracovišti 
v rámci projektu „Energetické parametry biomasy“. Plánování dalších experimentů vychází 
z výsledků zjištěných při tomto projektu. 

Popel vzniklý spálením odpadního materiálu se skladbou látek liší od složení 
popelovin vzniklých po spálení čisté biomasy v závislosti na složení odpadu. Pro názornost je 
zde uveden graf ukazující složení popelovin tří typů odpadních materiálů. 

Nejčastější druh odpadu představuje pevný komunální odpad, další skupinu 
reprezentují čistírenské kaly a v poslední skupině je odpadní papír (vytříděná složka). 

 
Graf. 6.: Porovnání složení popelovin některých typů odpadních materiálů. (MSW – 
komunální pevný odpad, Sewage sludge – kaly z čistíren odpadních vod, Waste paper – 
odpadní papír) [55]  
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Je obecně známo, že křemík a vápník jsou z minerálních látek ve složení zemské kůry 

zastoupeny nejvíce. Proto oxidy křemíku (SiO2)a vápníku (CaO) tvoří opět dominantní složku 
popela, ale mají jiné rozložení než u klasické biomasy. Výraznější pokles je patrný u oxidu 
draslíku (K2O) zejména při porovnání se stébelninami. Nevýhodou grafu je, že nezachycuje 
obsahy těžkých kovů. Předpokládá se, že v této oblasti by měl být rozdíl mezi odpadem a 
biomasou nejmarkantnější. 

10.4 Další testovaná paliva 
Při návazných experimentech zplyňování stébelnin na zařízení biofluid 100 bylo 

testováno několik typů paliv spadajících do skupiny stébelnin. Jednalo se o šťovík, pšeničnou 
slámu, řepkovou slámu, vojtěšku a luční směs. S většinou těchto paliv bylo experimentováno 
ve formě peletek, pouze luční směs byla dodána jako řezanka. V luční směsi, jak napovídá 
název, je zastoupeno více druhů rostlin. Jedná se o průseky luk, kde rostou stébelniny volně, 
nejsou tedy nijak kultivovány. 

Dále bylo testováno zplyňování netradičních paliv, která spadají spíše do kategorie 
odpadů. Jako zástupce odpadních paliv byla vybrána dřevotříska (zástupce kontaminované 
biomasy) a odpadní digestát z procesu anaerobní digesce. 

Co se týče první skupiny jedná se o klasickou biomasu, která se běžně využívá pro 
energetické účely, nebo je využívána v zemědělství jako krmná směs pro dobytek (např.: 
vojtěška). V každém případě tato biomasa není nijak kontaminována znečišťujícími látkami a 
lze ji považovat za palivo. Druhá skupina vyžaduje díky obsahu nežádoucích látek specifický 
přístup, proto je dobré se na ni zaměřit zvlášť. 

10.5 Rozdělení kontaminované biomasy 
Hlavní překážkou energetického využívání kontaminované biomasy je poměrně 

vysoký obsah nežádoucích látek, což sebou přináší řadu provozních problémů. Nežádoucí 
látky se do tohoto potencionálního paliva dostaly v průběhu výroby, udržováním a 
ošetřováním materiálu. Kontaminanty mohou být velice různorodé v závislosti na původu, 
konkrétním primárním využití a typu paliva. V podstatě lze kontaminovanou biomasu rozdělit 
do tří základních skupin: 

• odpady ze zemědělské produkce 

• odpady ze stavebnictví 

• odpady z nábytkářského průmyslu 

• kaly z čistíren odpadních vod 

• odpady z výroby papíru a zpracování celulózy 

• odpady z textilního průmyslu - biologická složka používaná při výrobě textilií 
a zbytky rostlin používané pro jejich produkci (len, bavlna, konopí..) 

Každá z těchto skupin má svoje určitá specifika, protože v průběhu svého vzniku 
přišly do kontaktu s rozdílnými typy chemikálií. Zatímco odpady ze zemědělské produkce 
budou vynikat spíše zvýšenými obsahy dusičnanů, tak odpady ze stavebnictví budou 
nejčastěji ošetřeny nějakými ochrannými prostředky a penetracemi. Ochranné prostředky mají 
za úkol prodloužit životnost daného materiálu, většinou se jedná o tzv. biocidní látky (Biocid 
- bio = život + cidó = ničím). Jsou to obecně látky používané k hubení, tlumení nebo 
omezování růstu škodlivých organismů ve všech oblastech lidské činnosti. Biocidní látky 
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často obsahují sloučeniny chloru a dalších halogenů nepříznivých z ohledů emisních limitů při 
spalování nebo zplyňování těchto materiálů. 

Odpady z výroby nábytku do sebe nezahrnují odřezky, hobliny nebo piliny z čistého 
dřeva (spadá do klasické biomasy). Spíše se jedná o materiál kontaminovaný v průběhu 
výroby nějakými chemikáliemi (např.: různá pojiva, lepidla, laky, taktéž biocidní látky jako 
v případě stavebního odpadu a mnoho dalších sloučenin). 

Kaly z čistíren odpadních vod se díky svojí vysoké vlhkosti moc nehodí pro 
energetické využívání termickou cestou. V tomto případě se lépe uplatní mokré procesy 
anaerobní digesce a následná výroba bioplynu. I zde lze narazit na komplikace, protože kaly 
z čištění odpadních vod mohou obsahovat spoustu chemických sloučenin nepříznivě 
působících na mikroorganizmy jenž, bioplyn produkují. 

Poslední dvě skupiny (odpady z textilního a papírenského průmyslu) jsou dosti 
specifické a o jejich zařazení do kategorie kontaminovaná biomasa lze polemizovat. V obou 
případech totiž používaný materiál prochází výraznými fyzikálními, ale hlavně chemickými 
změnami majícími výrazný vliv na výsledné vlastnosti produktu potažmo odpadů z produkce 
textilu a papíru. Záleží samozřejmě na konkrétní technologii zpracování vstupující biomasy, 
aby bylo možno odpad z těchto výrobních procesů zařadit mezi kontaminovanou biomasu, 
nebo zda se jedná o průmyslový odpad. Kritéria by měla být určena zejména chemickým 
složením a toxicitou potenciálních produktů spalování nebo zplyňování. 

Kontaminovaná biomasa nemusí být nezbytně nebezpečná nebo toxická, zaleží také na 
formě, jakou bude dále zpracována a využívána. Jinými slovy zaleží, za jakých podmínek 
bude spalována nebo zplyňována a zda budou dodrženy potřebné teploty pro snížení emisí 
nežádoucích látek. 

Poškozená dřevotříska (např.: ze starého nábytku, odřezků z dílen na výrobu nábytku 
apod.) představuje zřejmě nejtypičtějšího zástupce odpadu z nábytkářské výroby. Obsahuje 
celou škálu výše zmíněných kontaminantů, má vhodnou konzistenci (lze ji nadrtit nebo 
naštěpkovat) a je velice rozšířená. Proto byla také vybrána jako zástupce kontaminované 
biomasy pro další výzkum energetického využívání v laboratořích energetického ústavu. Jako 
pokusné palivo byly zvoleny staré dřevotřískové desky, které se nechaly pro experimentální 
účely zplyňování nadrtit. 

 

 
Obr. 17.: Ukázka vzorku nadrcené dřevotřísky 
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Tab. 7.: Základní prvkový rozbor nadrcené dřevotřísky [56]  

Prvkový rozbor 
dřevotřískyStanoveno 

Vzorek v 
dodaném 
stavu [%] 

Vzorek 
bezvodý  

[%] 

Vzorek 
hořlavina 

[%] 
Voda hrubá 4,08 - - 
Voda zbytková 7,15 - - 
Voda celková 11,23 - - 
Popelnatost při 550°C 1,02 1,15 - 
Hořlavina 87,75 98,85 100 
    Prchavá hořlavina  70,35 79,25 80,17 
    Neprchavá 
hořlavina 17,40 19,60 19,83 

Prvkový rozbor 
Vodík  5,65 6,36 6,43 
Uhlík  42,59 47,98 48,54 
Dusík  3,64 4,10 4,15 
Kyslík  35,84 40,37 40,84 
Síra veškerá 0,04 0,05 - 
    Síra prchavá 0,03 0,04 0,04 
    Síra v popelu 0,10 0,01 - 

 

Celkový chlor: 0,048 [%] v sušině, fluoridy 284 [mg/kg] v sušině [56] 
 

Tab. 8.: Energetické parametry zkušebního vzorku nadrcené dřevotřísky [56]  
Energetické parametry 

Spalné teplo  [kJ/kg] 17601 19828 20059 
Výhřevnost   [kJ/kg] 16068 18433 18647 

 
Prvkově halogeny ve vzorku zaujímají relativně malé množství, zaleží ovšem na tom, 

v jakých sloučeninách jsou chemicky vázané. V případě kontaminovaného odpadu z výroby 
nábytku většinou pochází z výše zmíněných biocidních látek, které často vykazují strukturu 
podobnou polychlorovaným dibenzo-dioxinům či dibenzo-furanům (viz. Obr. 8.:Obr. 18.:) 
patřícím k nejjedovatějším látkám vůbec. Jako příklad lze uvést silné anti-bakteriální a anti-
houbové činidlo Triclosan (viz. Obr. 18.:), používá se například v mýdlech a čistících 
prostředcích. 

 

 
Obr. 18.: Molekula anti-bakteriálního činidla triclosan [57] 
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Do spalin přejde po shoření jen část materiálu paliva, některé sledované prvky (např. 
těžké kovy apod.) zůstanou spíše vázány v popelovinách. Pro dokreslení ostatních vlastností 
paliva byly provedeny i chemické rozbory popelovin z rozdrcené dřevotřísky [58]. Spálení 
paliva pro získání popela na rozbory proběhlo při teplotě 550°C. Hodnoty obsahu 
jednotlivých složek ukazuje následující tabulka (Tab. 9.:). Je patrné, že některých minerálních 
látek lze v testovaném popelu najít více než v popelu klasické biomasy. Zejména obsah oxidu 
Titanu (TiO2) vykazuje nečekaně vysoké hodnoty, daleko vyšší než jsou publikovány 
v literatuře [55]. (viz. Graf. 6.:). 

 
Tab. 9.: Chemický rozbor popelovin z drti z nábytku [56]  

Chemické složení popelovin 

Látka [%] Prvek [mg/kgpopele] 
SiO2 15,30 Pb 223 
Fe2O3 3,60 Cd méně než 10 
MnO - Cu 484 
Al 2O3 7,28 Hg méně než 10 
TiO2 25,80 Mn 12500 
CaO 19,00 Cr 170 
MgO 4,35 Ni 107 
Na2O 1,83 Zn 2900 
K2O 8,90   
SO3 2,77   
P2O5 2,34   
Cl 0,46   
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11 EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOST 
Principy a mechanizmy experimentálního měření, metodika odběru a vyhodnocování 

vzorků byly popsány v předešlých částech (kap.9. a 10.). Následující část práce se věnuje 
samotnému měření a vyhodnocovaní naměřených údajů. Experimentální měření bylo 
rozděleno na měření vlastností popelovin a na zplyňovací zkoušky jednotlivých druhů paliv. 
Pokud to provozní režim a stabilita zplyňovacího procesu umožňovala, odbíraly se při 
zplyňování testovaných paliv vzorky produkované plynné směsi a dehtových sloučenin. 
Vzhledem ke složitosti zplyňovacího zařízení a jeho obsluhy byla experimentální část časově 
náročnější. Nehledě na nechtěné odstávky zplyňovacího zařízení způsobené nefunkčností 
některých jeho částí. Pro samotné měření je třeba udržet v ustáleném provozním stavu 
zařízení Biofluid. Experimentální měření na Biofluidu vždy vyžaduje týmovou spolupráci 
několika osob, zejména pokud se má při provozu zařízení snímat složení plynu a připravovat 
a zapojovat odběrové tratě pro odběr vzorků dehtu. 

11.1 Měření teploty tavení popelovin 
Teplota tavení popelovin výrazně ovlivňuje možnosti energetického využívání paliva. 

Hodnoty charakteristických teplot popelovin závisí na druhu paliva, po jehož spálení popel 
zůstal. Výrazně se liší teploty tavení popele klasických fosilních paliv oproti popelu 
z biomasy. Co se týče biopaliv, tak jednoleté plodiny mají obecně daleko nižší teploty tavení 
popela než například dřevo. Mezi další výrazné faktory patří složení spalovací atmosféry, 
rychlost ohřevu vzorku a teplota hoření paliva, při níž popel vznikl. Obecně platí, že 
v redukční atmosféře, což nastává ve zplyňovacím reaktoru, klesají teploty tavení popelovin 
až o stovky °C oproti oxidační atmosféře. 

Hlavní negativní dopad působení popelovin na chod zařízení představuje spékání 
popelovin na funkční součásti  zplyňovacích nebo spalovacích zařízení. V důsledku spékání 
popelovin dochází k ucpání přístupových cest pro palivo a vzduch. Teploty tavení popelovin 
tedy slouží hlavně pro určení bezpečných provozních teplot pro zařízení, aby nedocházelo při 
jeho provozování k těmto nežádoucím jevům [59]. 

Při experimentech v pozorovací peci se měřily charakteristické teploty popelovin 
různých druhů paliv. Popeloviny z vybraných druhů paliv byly proměřovány při rozdílných 
rychlostech ohřevu vzorku popele. Pro porovnání byly zvoleny tři vzorky popela ze tří druhů 
paliv a to ze slámy, šťovíku a dřeva. Spalování vzorku paliva probíhalo při nastavených třech 
teplotních úrovních. Teploty pro spalování vzorku v laboratorní peci byly nastaveny na 
400°C, 600°C a 800°C. Pro porovnání jsou naměřené teploty vyneseny v následujících 
grafech. 

Jak bylo uvedeno dříve, vyhodnocování měření teploty tavení popelovin je dosti 
subjektivní záležitost. Opticky se vyhodnocuje změna tvaru zkušebního tělíska. Popel vzniklý 
z různých paliv reaguje na nárůst teploty rozdílně. U většiny vzorku probíhají změny tvaru 
vylisovaného tělíska přesně podle předpokladu a charakteristické teploty popele lze s mírnou 
tolerancí určit. V tomto směru nejlépe reaguje popel ze slámy. Naproti tomu některé vzorky 
(např.: popel ze šťovíku) se téměř nedeformují, jen dochází k jejich pozvolnému smršťování 
v průběhu nárůstu teploty. U těchto vzorků popelovin je obtížné přesněji stanovit teploty 
deformace, měknutí, tavení a tečení měřením v pozorovací peci (dle normy ČSN ISO 540 44 
1359). Zkušební tělíska z těchto materiálu po ukončení pokusu jsou spečená, ale při 
pozorování lze jen těžko určit, při jaké teplotě ke spečení vzorku došlo. Záznamy měření 
jednotlivých vzorku popelovin jsou uvedeny v příloze 2. Drť z nábytkářské dřevotřísky 
navzdory relativně vysokým obsahům minerálních látek vykazuje teploty tavení popelovin 
podobné dřevinám. 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 50 -  

760

920

950 950

890 910895

790
800

700

750

800

850

900

950

1000

400 600 800

Teplota p ři spálení vzorku [°C]

T
ep

lo
ta

 d
ef

or
m

ac
e 

[°C
]

sláma

šťovík

dřevo

 
Graf. 7.: Teplota deformace popelovin při rychlosti ohřevu vzorku 5°C/min 
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Graf. 8.: Teplota měknutí popelovin při rychlosti ohřevu vzorku 5°C/min 
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Graf. 9.: Teplota tání popelovin při rychlosti ohřevu vzorku 5°C/min 
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Graf. 10.: Teplota deformace popelovin při rychlosti ohřevu vzorku 20°C/min 

1320 1300

980

930910

1375 1380

12351245

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

400 600 800

Teplota p ři spálení vzorku [°C]

T
ep

lo
ta

 m
ě
kn

ut
í [

°C
]

sláma

šťovík

dřevo

 
Graf. 11.: Teplota měknutí popelovin při rychlosti ohřevu vzorku 20°C/min 
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Graf. 12.: Teplota tání popelovin při rychlosti ohřevu vzorku 20°C/min 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 52 -  

Vliv teploty spálení paliva na charakteristické teploty vzniklých popelovin není ve 
sledovaném rozmezí nijak významný. Zjištěné hodnoty charakteristických teplot popelovin 
vycházejí s mírným rozptylem podobně. U popela vzniklého spálení dřeva se projevuje mírná 
tendence k poklesu hodnot teplot měknutí a tání vlivem vyšší spalovací teploty. Naopak 
měření charakteristických teplot popele šťovíku naznačuje závislost opačnou. Obecně se tato 
souvislost jeví jako nejednoznačná a vzniklé výkyvy lze připsat nepřesnosti subjektivního 
vyhodnocovaní měření. 

Významnější změny změřených hodnot charakteristických teplot popelovin jsou 
patrné při posuzování vlivu rychlosti ohřevu vzorku. Opět je patrné, že každý vzorek popela 
reaguje na rychlost ohřevu jinak. Například popel ze dřeva má sledované teploty deformace 
vyšší při rychlejším ohřevu vzorku. Naopak sláma vykazuje při rychlejším ohřevu vzorku 
teploty měknutí a tání nižší než při pomalejším průběhu nárůstu teploty. V tomto případě se 
však jedná o významnější rozdíly naměřených hodnot, které nebyly způsobeny nepřesností při 
vyhodnocování experimentů. 

 
Tab. 10.: Hodnoty naměřených charakteristických teplot popelovin z paliv 
používaných pro zplyňování v Biofluidu, (Pozn.: tlak při lisování zkušebního 
tělíska.) 

Teploty [°C] 
č. 

Vz. Palivo 

teplota 
hoření 

[°C] 

rychlost 
ohřevu 
[°C/min] deformace m ěknutí tání te čení Pozn.: 

7 dřevo 400 20 920 1180 1420 1470  
8 šťovík  400 20 780 1320 1400 1400  
9 sláma  400 20 820 910 1090 1215  

10 sláma  800 20 850 980 1080 1290  
11 šťovík  800 20 820 1380 1470 1480  
12 dřevo 600 20 1075 1245 1360 1425  
13 dřevo 400 20 1100 1300 1360 1450  
14 dřevo 800 20 1090 1235 1260 1410  
15 sláma  400 5 890 975 1165 1215  
16 sláma  600 5 895 1035 1130 1195  
17 sláma  800 5 910 990 1160 1230  
18 sláma  600 20 840 930 1085 1260 tlak 4MPa 
20 sláma  600 20 900 1045 1145 1280 tlak 10 Mpa 
21 šťovík  600 5 760 1200 1360 1450  
22 dřevo 600 5 950 1175 1300 1370  
24 šťovík  600 5 830 1375 1470 1500  
25 šťovík  800 5 790 1380 1460 1500  
26 šťovík  400 5 800 1390 1450 1500  
27 dřevo 800 5 950 1095 1230 1370  

 dřevot říska 550  1220 1330 1390 1400  

11.2 Podávací zkoušky paliva 
Většina z paliv se chová jinak i při základních mechanických operacích, jako je 

transport paliva do fluidní vrstvy zplyňovacího reaktoru pomocí šnekového dopravníku. Při 
použití rozdílných paliv šnekový dopravník transportuje při stejných otáčkách různé množství 
materiálu paliva. Z tohoto hlediska je výhodné proměřit závislost dopravovaného množství 
paliva na frekvenci podávacího šneku pro konkrétní druhy paliva. Při měření podávací 
zkoušky byl také kontrolován sklon paliva k vytváření klenby v zásobníku a sklon 
k zapěchovávání podávacího šneku. 
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Graf. 13.: Zobrazení výsledků podávacích zkoušek pro různé formy paliva používané 
při experimentálním zplyňování 

 
Pro palivo ve formě peletek byl využíván menší zásobník paliva, z důvodu možnosti 

nastavení nižších otáček šneku (viz. kapitola 11.1.). Poměr otáček velkého a malého 
podávacího šneku byl nastaven na 50 %. Z tohoto důvodu vychází vyšší dopravované 
množství u dřevotřísky a dřevní štěpky. Štěpka a dřevotříska byly podávány z hlavního 
zásobníku paliva, proto u těchto paliv vychází vyšší dopravované množství. Výjimku tvoří 
řezanka z luční směsi, která se šnekovým podavačem dopravuje nejpomaleji, i když byla 
brána z hlavního zásobníku paliva. Příčina je v malé měrné hmotnosti materiálu řezanky a 
sklonu paliva k vytváření klenby v zásobníku. 

Obecně snáze klenbu v zásobníku vytvářejí paliva ve formě řezanky nebo štěpky. To 
je zapříčiněno tvarem částeček paliva, kdy většina kousků paliva má spíše podélný tvar a 
snadno může dojít k jejich vzájemnému propletení. Podstatnou roli při tvorbě klenby 
v zásobníku hraje také vlhkost paliva. Vlivem vyšší vlhkosti se mohou jednotlivé částečky 
navzájem lepit k sobě. Vyšší vlhkost paliva zvedá měrnou hmotnost paliva, což by na druhou 
stranu mělo přispívat k zborcení klenby. 

K zapěchovávání podávacího šneku dochází vlivem zhutňování dopravovaného 
materiálu. Podávací šnek ústí přímo nad rošt zplyňovacího reaktoru, tedy do místa, kde 
teplota dosahuje teplot nad 800°C. Koncová část podávacího šneku bývá při provozu více 
zahřáta a v kombinaci s nárůstem tlaku vlivem odporu paliva k posouvání se ve šneku 
v podstatě napodobí princip peletizační linky. Dopravovaný materiál se začne spojovat do 
větších hrudek a tím vzroste odpor kladený podávacímu šneku a zvýší se tlak v koncové části 
šneku. Palivo nakonec vytvoří něco jako homogenní zátku bránící v přísunu dalšího paliva do 
fluidní vrstvy zplyňovacího reaktoru. 

Nevýhodou šnekového dopravníku je vyšší mechanické namáhaní a otěr 
dopravovaného paliva. Při dopravování peletek podávacím šnekem dochází často k destrukci 
a rozemletí peletky, palivo se pak do reaktoru dostane ve formě jemné drti. Jemné částečky 
poté snaze odlétají z fluidní vrstvy, která se tímto stává nestabilní, nebo se vůbec nedaří 
stabilní fluidní vrstvu vytvořit. 
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11.3 Zapojení sníma čů a měřících jednotek 
Na experimentálním zařízení Biofluid 100 je umístěna spousta snímačů důležitých jak 

pro vlastní provoz a regulaci, tak i pro monitorování a sledování stavu technologie z hlediska 
prováděných experimentů. Uvedené snímače jsou zapojeny do měřicího systému EMS 99, 
který provádí měření a záznam hodnot. 

Do měřicího systému jsou zavedeny regulační hodnoty přímo z řídícího systému a 
měřené hodnoty z instalovaných snímačů na technologii. K tomu slouží jednotlivé měřicí 
jednotky MJ typu EMS-932. 

11.3.1 Zapojení měřicích jednotek 

Měřicí jednotky jsou zapojeny do sítě s řídícím počítačem, kde počítač pracuje v síti 
jako master a jednotlivé jednotky pracují v podřízené funkci slave. Komunikace probíhá po 
síti systémem dotaz-odpověď. Pro jednoznačnou komunikaci jsou jednotky vybaveny 
komunikační adresou, která se nastavuje pomocí propojek. Pro jednoduchost u uvedených 
jednotek odpovídá adresa označení MJ. 

Pro napájení externích snímačů jsou jednotky vybaveny pomocným napěťovým 
zdrojem ±15 [V] s proudovým zatížením cca l00 [mA]. Pokud snímače vyžadují vyšší 
napájení, je možno je připojit na napájecí svorky jednotek s napětím 24 [V]. Měřicí jednotky 
integrují 32 vstupních diferenciálních kanálů a 8 pseudo-diferenciálních výstupů. 

Základní měřenou veličinou je napětí ve 4 rozsazích, kterým odpovídají kalibrační 
přepočtové konstanty. Konstanty pro všechny měřicí jednotky jsou uvedeny v Tab. 11.: 
(Snímače připojené k měřící jednotce MJ2). Konstanty se uvádí pro každé měřicí místo v 
měřicí masce. 

11.3.2 Měřicí jednotka MJ1 

Měřicí jednotka MJ1 je umístěna uvnitř haly C3 – součást těžkých laboratoří 
Energetického ústavu OEI. Do měřicí jednotky nejsou zatím připojeny žádné snímače. 
Jednotka je připravena pro možnosti dalšího rozšiřování měřícího systému v prostorách 
laboratoří. 

11.3.3 Měřicí jednotka MJ2 

Měřicí jednotka je umístěna vně těžkých laboratoří v blízkosti technologie jednotky 
EJFZ. Měřicí jednotka zabezpečuje měření ze snímačů osazených na zplyňovací jednotce a 
filtrech plynu. Připojené snímače jsou uvedeny v následující tabulce.(viz. Tab. 11.:) 
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Obr. 19.: Umístění a zapojení měřicí jednotky MJ2 v laboratořích OEI (venkovní 

provedení)  
 
 

Tab. 11.: Snímače připojené k měřící jednotce MJ2 

 
 

11.3.4 Měřicí jednotka MJ3 

Měřicí jednotka je umístěna uvnitř těžkých laboratoří EÚ v blízkosti ovládacího 
rozvaděče RMO technologie EJFZ. Do měřicí jednotky je zapojen pouze výstup z přístroje 
měřicí obsah vodíku.(Pozn.: Označení HI-201, výstup 0 – 20 [mA] na kanálu 21) 

 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 56 -  

 
Obr. 20.: Zapojení měřicí jednotky MJ3 (slouží pouze a měření obsahu vodíku 

v produkovaném plynu) 

11.3.5 Měřicí jednotka MJ4 
Měřicí jednotka se nachází uvnitř těžkých laboratoří EÚ v místnosti s kogeneračními 

jednotkami. Do měřicí jednotky jsou napojeny snímače pro měření výkonových a bilančních 
charakteristik kogenerační jednotky TEDOM 22. 

Měřené a zaznamenávané veličiny v MJ4:  
• tlak plynu na vstupu do kogenerační jednotky 
• teplota plynu na vstupu do kogenerační jednotky 
• množství plynu přicházející do kogenerační jednotky 
• průtok chladicí vody 
• teploty chladicí vody na vstupu a výstupu kogenerační jednotky 
• teplota spalin na výstupu z kogenerační jednotky 
• elektrický výkon dodávaný generátorem 

11.4 Měření teplot 
Snímače teplot slouží k měření teploty uvnitř reaktoru a teploty plynů zplyňovací 

jednotky. Jak bylo popsáno výše, zařízení se neustale rozšiřuje, to se samozřejmě týká i počtu 
měřících míst, zejména pak měření teplot. 

 
Obr. 21.: Umístění jednoho z tyčových termočlánků (typ K)  
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Na zařízení jsou instalovány tyčové termoelektrické snímače teploty typ,, K“ označené 
TIZA 101 až TIZA 108. Dále přibyla měřící místa na horkem katalytickém filtru T 201 až T 
203 na stěně filtru a T 211 až T 214 v ose filtru. Na kogenerační jednotce TEDOM, připojené 
k systému v poslední řadě, je realizováno měření teploty T 501 až T 504. 

Signály ze snímačů teplot jsou zavedeny kompenzačním vedením do skříně SK 1 na 
vstupní svorky programovatelných převodníků UT 1 až UT 8 (typ PT-042), které slouží 
k převodu U na proudovou smyčku 4 ÷ 20 [mA]. Z převodníků jsou signály vedeny více-
žilovým kabelem na vstupní svorkovnici měření XMl v rozvaděči RMO. Napájení převodníků 
je realizováno ze zdroje GU4. 

11.5 Měření tlaků (tlakové diference) 
Snímače tlaku a tlakové 

diference slouží k měření tlaku a 
tlakového spádu uvnitř nádoby 
reaktoru zplyňovací jednotky. V 
tělesech snímačů jsou integrovány 
převodníky na proudovou smyčku. 
Snímače jsou umístěny na měřicím 
panelu MP1 a kabely jsou 
přivedeny do skříně SKl. Do 
rozvaděče RMO jsou přivedeny 
kabelem WS13 na svorkovnici 
XM2. Napájení je realizováno ze 
zdroje GU4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 22.: Snímač tlakové ztráty fluidního lože zplyňovacího reaktoru 
 
 
Pozn.: Informace o měřícím a regulačním systému získány z technických zpráv 

dodaných při realizaci zařízení firmou ENRGOVÝZKUM spol s.r.o.. 
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11.6 On-line záznam složení plynu 
On-line měření složení produkovaného plynu má výhodu v tom, že poskytuje aktuální 

informace o probíhajícím procesu zplyňování. Znalost aktuálního složení produkovaného 
plynu umožňuje lépe reagovat na změny zplyňovacího procesu a tím lépe řídit experiment. 
Pomocí zařízení INFRALYT 5000 bylo realizováno on-line měření obsahu základních složek 
produkované plynné směsi. Zobrazované údaje mají jen minimální zpoždění oproti 
aktuálnímu stavu. Délka zpoždění zobrazení hodnot je maximálně v řádech minut. Zpoždění 
je způsobeno dobou průchodu produkovaného plynu hadičkou od místa odběru k analyzátoru 
a samotným zpracováním plynu analyzátorem. 

Signál ze zařízení INFRALYT se dále zpracovával a ukládal v počítači. Měřící 
souprava zaznamenává pouze oxid uhličitý (CO2) oxid uhelnatý (CO) směs uhlovodíků 
(CxHy) a zbytkový kyslík (O2). Dále je přímo na sytém měření a řízení (RMO) napojeno čidlo 
zaznamenávající obsah vodíku (H2) v produkovaném plynu. Vyjmenované složky jsou 
v podstatě nejdůležitější a přímo vypovídají o kvalitě produkované plynné směsi.  

 

 
Obr. 23.: Zařízení INFRALYT 5000 pro on-line vyhodnocování základních složek 

produkované plynné směsi.  
 
Nevýhodu představuje průchod odebíraného vzorku plynu hadičkou vedoucí 

v relativně chladném prostředí. V místě odběru dosahuje produkovaný plyn teplot kolem 
200°C. Při průchodu hadičkou k analyzátoru se plyn ochladí na teplotu okolí (cca 20°C), což 
vede ke srážení kondenzátu a ke kondenzaci dehtových sloučenin na stěnách hadičky. 
V průběhu experimentu tedy docházelo často k ucpání hadičky přivádějící plyn do 
analyzátoru.  

Produkovaný plyn obsahuje velké množství dehtových sloučenin, které by mohly 
poškodit analyzátor plynu, proto se musí plyn před analýzou těchto dehtů zbavit. Čištění 
odebíraného vzorku plynu probíhá podchlazením plynu pod rosný bod dehtových sloučenin. 
Podchlazení odebíraného plynu je realizováno ve dvou probublávačkách s acetonem 
vychlazeným na teplotu asi -20°C. Vychlazený aceton ochladí procházející plyn a také 
funguje jako rozpouštědlo, které rozpouští a zachycuje nežádoucí dehet. Problémy ovšem 
způsobuje také vlhkost obsažená v produkovaném plynu. Takže dalším důvodem omezení 
provozu analyzátoru bývá zamrzání vody zkondenzované v chladící probublávačce. 
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V případě, kdy se ucpe přívodní hadička testovaného plynu, nebo zamrzne trubička 
v probublávačce s acetonem, dojde k zamezení přístupu plynu do analyzátoru. Analyzátor 
potom netěsnostmi přisává falešný vzduch a to výrazně zkresluje hodnoty koncentrací 
jednotlivých složek v produkované plynné směsi. Proto jsou průběhy záznamu složení plynu 
značně rozkolísané (viz. Graf. 14.:). 
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Graf. 14.: Porovnání průběhu změn koncentrací CO2 a O2 při zplyňování digestátu. 
(pozn.: Pokud se koncentrace O2 zvyšuje znamená to, že dochází k ucpání přívodní trasy 
plynu a přisávání falešného vzduchu.)  

 
Přisávání falešného vzduchu do analyzovaného plynu lze rozpoznat pozvolným 

nárůstem koncentrace kyslíku v plynu. Obecně by hodnota kyslíku při správném průběhu 
zplyňování neměla přesáhnout jedno procento, běžně se pohybuje kolem hodnoty 0,5 %. Díky 
časové souslednosti analýzy jednotlivých složek plynu a znalosti obsahu kyslíku v daném 
okamžiku, je možné „odfiltrovat“ nesprávné hodnoty koncentrací ostatních složek plynu. 
Pokud stoupne koncentrace kyslíku nad zvolenou hraniční hodnotu, do odběrové trati 
analyzovaného plynu se přisává vzduch. Hodnoty koncentrací ostatních složek ve stejný čas 
jsou chybné a je nutno je odstranit. 

 
Pokud: 

yxHCCOCOobjO xxxx ,,%3
22

⇒≤ zůstane na naměřených hodnotách 

Pokud: 0,,%3
22

=⇒〉
yxHCCOCOobjO xxxx  

 
Tímto postupem se omezí množství získaných dat, ale proložením zbývajících dat 

korelační křivkou lze získat pravdivější informaci o změnách složení plynu v průběhu 
experimentálního měření. Je ovšem třeba mít na paměti, že se tímto způsobem odstraní i 
výkyvy složení plynu způsobené například odstávkou zplyňovacího zařízení. Všechny tyto 
události jsou však zapsány v protokolu o průběhu měření. Aby se minimalizovala možnost 
chyby odstranění malých provozních výkyvů, byla rozhodující hodnota nastavena na 3 %obj 
kyslíku v analyzovaném plynu. Ukázku výsledného (upraveného) průběhu zobrazuje 
následující grafu (Graf. 15.:). 
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Graf. 15.: Záznam změn koncentrace CO2 v produkovaném plynu při zplyňování 
digestátu. (upravený online záznam měření ze zařízení INFRALYT 5000)  

 
Průběh změn koncentrace uhlovodíku (CxHy) v produkované plynné směsi má pouze 

informativní charakter. Plyn se při průchodu probublavačkou s acetonem nasytí jeho parami a 
mírně se tím zvýší naměřená koncentrace uhlovodíku v testovaném plynu. 
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Graf. 16.: Průběh změn koncentrace uhlovodíků (CxHy) v produkovaném plynu při 
zplyňování digestátu (upravený záznam) 
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11.7 Průběhy zplyňování jednotlivých paliv 
Následující kapitola shrnuje průběhy experimentálního zplyňování stébelnin a dalších 

„netradičních“ paliv. Zaměřuje se na popis technické realizace samotného procesu zplyňování 
a charakteristiku provozních režimů při zplyňování jednotlivých druhů paliv. 

Pro doplnění informací o zplyňovacím procesu byly v průběhu experimentálního 
měření odebírány vzorky produkované plynné směsi a také vzorky dehtů v plynu obsažených. 
Metodika odběru vzorku byla volena tak, aby získané informace byly co nejrelevantnější a 
navzájem na sebe navazovaly. Před každým odběrem dehtu a po jeho skončení byl odebrán 
vzorek produkovaného plynu do skleněných vzorkovnic. Analýza vzorků plynu probíhala 
metodou plynové chromatografie. Rozbory vzorků plynu a dehtu byly prováděny převážně na 
spřáteleném pracovišti VŠCHT Praha a částečně na chemické fakultě VUT v Brně. 

11.7.1 Průběh experimentů 

Měření většinou probíhalo ve dvoudenních blocích. První den byl věnován přípravě a 
čištění experimentálního zařízení. Vždy byl čištěn zplyňovací generátor, vysypán popel 
z popelníku, vysypán popílek z cyklonu, vyčištěna svodová trubka pod cyklonem a výstupní 
potrubí. Vzhledem k nevhodným vlastnostem paliva docházelo většinou k sejmutí roštu a 
kontrole fluidní vrstvy generátoru, zda na jeho stěnách nejsou nalepeny zbytky paliva nebo 
připečeny kousky popelovin. Dále bylo potřeba nachystat laboratorní sklo pro odběry vzorků 
dehtu a plynu. 

Pro zplyňování paliva ve formě peletek se musel zaslepit otvor nad podávacím šnekem 
v hlavním zásobníku paliva. Zabránilo se tak palivu, aby se vlivem menšího odporu dopravní 
cesty pouze nepřesouvalo z malého do hlavního zásobníku paliva. Mohlo by tím také dojít 
k porušení kontinuity dopravy paliva do reaktoru. Palivo ve šneku by pak nebylo dostatečně 
nahuštěno a mohlo by dojít k prohoření paliva šnekem až k hlavnímu zásobníku paliva. Což 
by mělo za následek prudké zahoření (explozi) plynu nahromaděného v zásobníku. Pro tyto 
případy je hlavní zásobník paliva vybaven bezpečnostními membránami s trhacím členem. Při 
nárůstu tlaku v zásobníku (pzásobník) nad určitou mez (cca 25 [kPa]) dojde k vystřelení 
bezpečnostních membrán a relativně bezpečnému úniku vzniklých produktů hoření. 

 

 
Obr. 24.: Bezpečnostní membrána s trhacím členem na zásobníku paliva 
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Vzhledem k nutnosti prohřát všechny části experimentálního zařízení na provozní 

teplotu, musel být generátor zapálen kolem 7:00, aby bylo možné kolem poledne zahájit 
odběry vzorků. Prohřívání se netýká pouze samotného generátoru, ten se prohřeje relativně 
rychle. Jedná se zejména o výstupní potrubí produkovaného plynu, které je umístěno za 
cyklónovým odlučovačem tuhých částic a clonou měřící průtok plynu. Což je místo, kde 
bývají realizovány odběry dehtů. Aby nedocházelo k nežádoucí kondenzaci dehtů v této části 
Biofluidu, musí být výstupní potrubí prohřáto na teplotu alespoň 200°C [60]. Nežádoucí 
kondenzace dehtových sloučenin v potrubí snižuje množství dehtu zachycených v odběrové 
trati. Údaj získaný analýzou odebraného vzorku dehtu potom nemusí odpovídat realitě a 
zvyšuje se tímto nepřesnost měření. 

Zplyňovací generátor byl nejprve provozován ve spalovacím režimu. Až teplota 
v primární zóně dosáhla hodnoty 700°C, bylo přidáno množství paliva podávaného do 
generátoru, což zajistilo přechod do zplyňovacího režimu. Pro urychlení prohřátí následných 
potrubních vedení bylo do vrchní části reaktoru přiváděno malé množství (cca 3 [mn

3/hod]) 
terciárního vzduchu. Ten umožňoval částečné spalování ve freeboardu, čímž se zvýšila 
výstupní teplota plynu. Prohřívání generátoru trvalo v závislosti na kvalitě paliva asi 3 
hodiny. Po nahřátí zařízení a stabilizaci procesu zplyňování je možno spustit odběry vzorků 
dehtu při nastavených provozních parametrech. 

Experimenty pro většinu paliv byly vícekrát opakovány s různou úspěšností. Často se 
nepodařilo zařízení stabilizovat tak, aby mohly být odebrány vzorky. 

11.7.2 Inertní materiál pro stabilizaci fluidní vrstvy 

Inertní materiál bývá nedílnou součástí fluidní vrstvy, v podstatě umožňuje aby fluidní 
vrstva mohla vůbec vzniknout. V technologii Biofluid hodně z testovaných paliv vytváří 
fluidní vrstvu i bez přidávání tohoto materiálu, respektive jejich materiál má v určitých 
ohledech podobné vlastnosti jako inertní materiál. Inertní materiál funguje ve fluidní vrstvě 
hlavně jako nosič tepla, je nahřát na provozní teplotu, fluiduje a předává svoje teplo nově 
příchozímu palivu. Tímto se stabilizují teplotní výkyvy ve fluidní vrstvě a celý proces 
zplyňování. Je vhodné, aby inertní materiál měl vysokou tepelnou kapacitu. 
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Graf. 17.: Rozsevová křivka fluidní vrstvy po zplyňování různých druhů paliv 
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Některá paliva však fluidní vrstvu tvoří velice obtížně, týká se to zejména paliv ve 
formě řezanky. U těchto typů paliv by měl inertní materiál ve fluidním loži přispět ke zlepšení 
stability fluidní vrstvy. Pro určení nejvhodnější frakce inertního materiálu byl materiál z 
fluidní vrstvy po vychladnutí podroben sítové analýze. Výsledek sítové analýzy, rozsevovou 
křivku, zobrazuje předchozí graf (viz. Graf. 17.:). 

Z grafu je patrné, že v zařízení Biofluid nejlépe fuluidují částečky o rozměrech zhruba 
od 0,5 do 1,3 [mm]. Aby inertní materiál plnil správně svoji funkci, musí tyto frakce 
obsahovat. Větší částečky propadnou dolů na rošt a odtud do popelníku a ty, co mají menší 
rozměr, odletí z fluidní vrstvy společně s produkovaným plynem. 

11.7.3 Vojtěška – pelety 

Tolice Vojtěška (Medicago sativa), zvaná také jen vojtěška, náleží do čeledi bobovité. 
Jedná se o víceletou luštěninu, která může růst i 12 let [61]. Významnou roli hraje v 
zemědělství jako krmivo. Používá se čerstvá nebo sušená jako objemné krmivo a také jako 
jadrné krmivo coby součást různých směsí a granulí. Tato rostlina obsahuje velké množství 
energie a bílkovin, takže je velmi výživná a je vhodná pro zvířata spotřebovávající hodně 
energie (např.: krávy). Výhodou je, že při pěstování není třeba vojtěšku významně 
přihnojovat dusíkatými hnojivy [62]. Pro pokusy s energetickým využíváním byla vojtěška 
vybrána pravě pro svůj vysoký obsah energie. 

Pelety z vojtěšky používané pro experimenty měly celkově nedostatečnou pevnost, 
velice snadno se drolily a docházelo u nich k otěru. Pravděpodobně se jednalo o pelety 
(granule) využívané pro krmné účely. Po transportu podávacím šnekem dojde do reaktoru 
pouze drť s vysokým podílem jemné frakce, což má neblahý vliv na vytvoření fluidní vrstvy. 
Problém nastává pravděpodobně už při samotné výrobě pelet. Vojtěška má relativně vysoký 
obsah olejů, tak v peletovacím zařízení prokluzuje a nedaří se dosáhnout potřebného tlaku pro 
zhutnění. Nedřevní biomasa má menší podíl přírodního pojiva, což také komplikuje výrobu 
pelet z tohoto materiálu. 
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Graf. 18.: Průběh teplot v reaktoru při zplyňování pelet z vojtěšky 
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Biofluid se najíždí přímo na pelety z vojtěšky. Ze začátku experimentu se pouští do 
reaktoru stejné množství primárního vzduchu jako u zplyňování dřevní štěpky (asi 25 [m3/h]). 
Dochází však k prudkému nárůstu teploty, proto bylo primární množství sníženo asi na 20 
[m3/h]. Nedaří se stabilizovat teplotu v primární části reaktoru, zařízení muselo být několikrát 
odstaveno a znovu spuštěno (cca 9:00 až 10:00). Musela být pročištěna fluidní vrstva a pro 
zlepšení provozu zařízení byl přisypán inertní materiál nad rošt reaktoru. Po asi hodině se 
podařilo provoz zařízení stabilizovat, byl zapnut terciární přívod vzduchu pro lepší prohřívání 
následných potrubních cest. Asi ve 12:50 byla teplota nad roštem stabilizovaná (viz. teplotní 
průběh - Graf. 18.:), byl vypnut terciární přísun vzduchu a byl připraven odběr vzorku dehtu. 
Odebraly se dva vzorky dehtu při zplyňovací teplotě 730°C. Místo odběru dehtu se během 
experimentu velice špatně prohřívalo. 
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Graf. 19.: Průběh přetlaku na výstupu ze zplyňovacího zařízení (PI-1) a přetlaku 
v zásobníku paliva (PI-2)  

 
Pozvolný nárůst tlaku v zařízení ukazuje, že docházelo k zanášení potrubních cest 

směsí dehtových sloučenin prachu. Po prohřátí reaktoru se zlepšil proces zplyňování a 
procházející horký plyn snížil zanesení potrubí, díky tomu asi od 12:30 začalo docházet 
k poklesu tlaku. Na záznamu průběhu tlaku jsou vidět jednotlivé odstávky zařízení kvůli 
vzrůstající teplotě v primární části reaktoru (viz. Graf. 19.:) 

Následující graf ukazuje záznam průběhu měření tlakové ztráty fluidní vrstvy. Průběh 
měření tlakové ztráty fluidní vrstvy vypovídá o její stabilitě. Jak je vidět na následujícím 
grafu, zpočátku se nedařilo fluidní vrstvu vytvořit. Po dosažení teplotní stabilizace (zhruba 
kolem 12:00) se fluidní vrstva utvářela, ale začalo docházet k jejímu pozvolnému zanášení až 
k jejímu ucpání (viz. Graf. 20.:). 

Opětovný vznik teplotních výkyvů a nárůst tlakové ztráty fluidní vrstvy signalizuje 
problémy se zapečením popelovin nad roštem nebo ucpání fluidní vrstvy napěchovaným 
palivem. Po opakovaných snahách o stabilizaci musel být pokus po odebrání druhého vzorku 
dehtu ukončen (cca 14:10).  
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Graf. 20.: Vývoj tlakové ztráty fluidního lože v průběhu pokusu (PDI-2)  

 
Následující grafy zobrazují vývoj koncentrace základních složek produkované plynné 

směsi. Odběrová trať byla zapojena a záznam měření složení plynu byl zapnut až po částečné 
stabilizaci procesu zplyňování. Konkrétnější hodnoty složení plynu byli zjištěny analýzou 
plynu odebraného do vzorkovnic (viz. kap. 12.2.). 
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Graf. 21.: Obsah vodíku v průběhu experimentu se zplyňováním pelet z vojtěšky  
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Graf. 22.: Koncentrace CO2 v průběhu experimentu se zplyňováním pelet z vojtěšky  
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Graf. 23.: Koncentrace CO v průběhu experimentu se zplyňováním pelet z vojtěšky 

 

 
Obr. 25.: Fotografie spečeného kousku popela z fluidní vrstvy a napěchovaného kousku 

paliva z podávacího šneku při zplyňování pelet z vojtěšky 
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Jak je patrno z obrázků při fluidním zplyňování peletek z vojtěšky docházelo k oběma 
negativním jevům, jak ke spékání popelovin, tak k zapěchování podávacího šneku paliva. 
Zapěchováním v podávacím šneku se vojtěška zhutnila do velmi pevné formy. Vojtěška se 
v tomto ohledu jeví jako nevhodná pro zplyňování v technologii Biofluid. 

 

 
Obr. 26.: Odebrané vzorky dehtu při zplyňování pelet z vojtěšky 

11.7.4 Řepka – pelety 

Brukev řepka olejka (Brassica napus) pěstovaná převážně pro svá olejnatá semena je 
jednoletá nebo dvouletá plodina. U nás se pěstuje již od 13. století, buď jako ozimá nebo jarní 
plodina. Hospodářsky se využívá zejména pro výrobu rostlinných olejů lisovaných ze semen. 
Zbytky po lisování (pokrutiny) se používají jako krmivo (obsahují asi 20 % bílkovin) [63]. 
Semena řepky olejky obsahují okolo 45 % oleje složeného zejména z glycerolu kyseliny 
erukové, linolové a linolenové. Dále jsou přítomny estery kyseliny myristové, palmitové, 
stearové a jiných. Vylisovaný olej je jedlý, nachází však použití i pro technické účely (např. 
při výrobě mýdel) [63]. V poslední době se stalo ekologickým hitem jeho přimíchávání do 
nafty. 

Při zplyňování řepkových pelet bohužel nefungoval měřící počítač na němž bývá 
prováděno měření a záznam dat. Měření tedy proběhlo bez tohoto záznamu. Řídící počítač 
ukládá pouze některá důležitá data, hlavně teploty ve zplyňovacím reaktoru. K dispozici jsou 
pouze záznamy průběhů teplot ve zplyňovacím reaktoru a v odlučovacím cyklónu (teploty 
T101 až T107 – viz schéma stendu). 

Při experimentu se najíždělo na dřevní pelety. Ve šneku byly pozůstatky řepkových 
pelet z předchozího pokusu a malé množství pelet bylo i v zásobníku (cca 3 [kg]). Takže 
z počátku experimentu byla palivem směs řepkových pelet a pelet ze dřeva. 

Od počátku experimentu se projevují problémy s udržením zplyňovací teploty 
v žádaných mezích. Teplota v primární zóně reaktoru nekontrolovaně roste nad 800°C, 
z důvodu obav ze vzniku nápečku popelovin je sníženo množství přiváděného primárního 
vzduchu na 10 [m3/h]. Nastal předpokládaný pokles teploty v reaktoru ( Pozn.:  Výsledný 
plyn dobře hoří na fléře – zřejmě probíhají krakovací reakce vlivem snížení množství 
zplyňovacího vzduchu). Po částečném poklesu teploty v reaktoru byl pozvolna navyšován 
přísun zplyňovacího vzduchu na původní hodnotu.  Zřízení se chová stabilně, ale asi v 9:30 je 
zaznamenán nekontrolovatelný nárůst teploty nad 900°C (bezpečnostní hranice pro odstavení 
Biofluidu), zařízení bylo odstaveno. Po sundání roštu byla na dně fluidní vrstvy zjištěna tenká 
spečená krusta popelovin, zřejmě se utvořila z popele ze zbylého paliva z předešlého pokusu.  
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Po vyčištění fluidní vrstvy a opětovném najetí se podařilo prohřát zařízení na provozní 
teplotu. Palivo v zásobníku bylo vyměněno a asi od 12:30 se pokračovalo v experimentu na 
pelety z řepky.  Po zhruba 30 minutách se podařilo proces zplyňování stabilizovat při 
18 [m3/h] primárního vzduchu a relativně vysoké řídící frekvenci podávacího šneku 
(15,9 [Hz]). V průběhu experimentu byly odebrány dva vzorky dehtu při zplyňovací teplotě 
760°C. Při snaze zvýšit teplotu v primární části reaktoru na 800°C pro odběr vzorku dehtu při 
vyšší zplyňovací teplotě došlo k destabilizaci procesu zplyňování. Teploty v reaktoru 
nekontrolovatelně rostla nad bezpečnostní hranici, zařízení muselo být odstaveno a 
experiment byl ukončen. 
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Graf. 24.: Průběh teplot v reaktoru dehtů při zplyňování pelet z řepky 

 
Následující grafy zobrazují vývoj koncentrace základních složek produkované plynné 

směsi. Odběrová trať byla zapojena a záznam měření složení plynu byl zapnut až po částečné 
stabilizaci procesu zplyňování. K dispozici je pouze záznam základních složek plynu z 
analyzátoru INFRALYT.  
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Graf. 25.: Koncentrace CO2 v průběhu experimentu se zplyňováním pelet z řepky 
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Graf. 26.: Koncentrace CO v průběhu experimentu se zplyňováním pelet z řepky 

 
 

Tab. 12.: Objemová koncentrace vodíku (H2) v průběhu zplyňování pelet z řepky 

Čas [hod] 12:45 12:50 13:10 13:30 14:05 14:20 14:35 15:06 15:25 15:40 
Koncentrace 

H2 [%] 5 6 7 8 5 8,5 8,5 9 8 8,5 

 
Záznam hodnot koncentrace vodíku je realizován přes měřicí jednotku společně 

s ostatním měřením teplot a tlaku. Měřicí počítač byl při měření mimo provoz. Proto byly 
hodnoty obsahu vodíku v plynné směsi zaznamenávány pouze manuálně odečtením ze 
stupnice měřícího zařízení. Z důvodu vytíženosti obsluhy v průběhu měření byl obsah vodíku 
odečítán v relativně velkých a nepravidelných intervalech. Jedná se tedy pouze o orientační 
údaj (viz.Graf. 27.: a Tab. 12.:). Konkrétnější hodnoty složení plynu byly zjištěny analýzou 
plynu odebraného do vzorkovnic (viz. kap. 12.2.). 
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Graf. 27.: Koncentrace vodíku (H2) v průběhu zplyňování pelet z řepky 
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Pelety z řepky olejky se jeví jako nevhodné palivo pro zplyňování při teplotách nad 

800°C. Obecně při zplyňování biomasy za nižších teplot dochází k vyšší produkci dehtových 
sloučenin v generovaném plynu. Právě řepka olejná vykazuje vysoké podíly dehtu ať při 
spalování či zplyňování [4]. Vysoká míra produkce dehtu je patrná i na vytváření dehtových 
kapiček na nepřesnostech zplyňovacího zařízení. Konkrétně se jedná o netěsnost víka malého 
zásobníku paliva, kudy unikal produkovaný plyn (viz.: Obr. 27.:). 

 

  
Obr. 27.: Ukázka zadehtování netěsností na uzávěru malého palivového zásobníku.  

11.7.5 Šťovík – pelety 

Krmný šťovík (Rumex tianshanicus x Rumex patientia) je statnou a vytrvalou 
rostlinou dosahující výšky 1,5 až 2,5 [m]. Průměrný výnos při plné zralosti z celé rostliny 
může dosahovat od 2. roku po založení 6,5 [t/ha], při optimálních podmínkách je to přes 
10 [t/ha]. Krmný šťovík pod názvem odrůdy Uteuša (označení Rumex OK 2) byl vyšlechtěn 
hlavně pro krmivářské účely křížením šťovíku zahradního a ťjanšanského [64]. 

Krmný šťovík (Rumex OK 2) pro energetické účely představuje jednou z 
nejdůležitějších cíleně pěstovaných energetických rostlin. Tato biomasa má poměrně vysokou 
výhřevnost i příznivé další parametry srovnatelné se dřevem. Půdně-ekologické podmínky pro 
pěstování šťovíku nejsou nikterak náročné, proto se dá pěstovat na většině zemědělských půd, 
kromě půd vykazujících silně kyselou pH reakci. Při dodržení doporučovaných zásad 
pěstování lze porost udržet dlouhodobě v dobrém stavu, nejméně 8 a více let. Krmný 
(energetický) šťovík lze sklízet i na zelenou hmotu pro krmné účely nebo i jako přídavek do 
fermentoru pro výrobu bioplynu. Zelenou hmotu lze sklízet i opakovaně, a to 2x až 3x do 
roka. Energetické byliny (i ve směsi se slámou a jinými druhy rostlin) lze úspěšně lisovat do 
tvarovaných fytopaliv, jako jsou pelety nebo brikety [64]. 

Pelety ze šťovíku se jako jediné z testovaných paliv podařilo zplyňovat stabilně 
natolik dlouho, aby se podařilo realizovat experiment při více řídících teplotách v primární 
zóně reaktoru. Teplota v primární zóně zplyňovacího reaktoru výrazně ovlivňuje výsledné 
vlastnosti produkované plynné směsi, jako je složení plynu a zejména koncentrace dehtových 
sloučenin. Obecně platí, čím je nižší teplota zplyňovaní ve fluidním reaktoru, tím jsou vyšší 
obsahy dehtových sloučenin v produkovaném plynu. 

Při experimentech se šťovíkem se vždy najíždělo přímo na pelety šťovíku z malého 
zásobníku paliva. Záznamy průběhů teplot v reaktoru i stability výstupního tlaku plynu 
vypovídají o dobré stabilitě procesu zplyňování. V testovacím bloku zplyňování šťovíkových 
pelet se podařilo odebrat vzorky dehtu při všech zkoušených teplotách. Fluidní zplyňování 
šťovíku byl zkoušeno při teplotách (T101) 740 °C 780°C a 820°C v primární zóně reaktoru. 
Testování šťovíku probíhalo v rámci jednoho týdne. Pro ukázku jsou uvedeny průběhy teplot, 
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tlaku, tlakové ztráty fluidního lože a frekvence podávacího šneku z jednoho experimentu, kdy 
bylo testováno zplyňování při teplotě 740 °C a 780°C.  
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Graf. 28.: Průběh teplot v reaktoru při zplyňování pelet ze šťovíku 

 
Počáteční výkyv byl způsoben chybou obsluhy, při najíždění nebylo zapnuto hrablo v 

malém zásobníku paliva sloužící k promíchávání paliva a rozrušování klenby. Z počátku 
experimentu se utvořila klenba v malém zásobníku paliva a pelety se nedostávaly do 
podávacího šneku. Vyhořelo tedy pouze palivo, co už bylo ve šneku při začátku pokusu, 
z tohoto důvodu nastal prudký nárůst teploty ihned krátce po startu. Po zapnutí hrabla došlo 
k rozrušení klenby v zásobníku paliva a následně k poklesu teploty v reaktoru a pozvolné 
stabilizaci procesu zplyňování. 
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Graf. 29.: Průběh přetlaku na výstupu ze zplyňovacího zařízení (PI-1) a přetlaku 
v zásobníku paliva (PI-2)  
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Proces zplyňování byl velice stabilní i z hlediska výstupního tlaku produkovaného 
plynu. Mírnou nerovnováhu ukazuje pouze vývoj stability fluidního lože, kdy se z počátku 
vůbec nedařilo fluidní vrstvu vytvořit. Z počátku experimentu, při spalovacím režimu, 
pravděpodobně lehké částečky, byly odnášeny z vrstvy pryč a materiál nefluidoval. Po snížení 
množství primárního vzduchu a přechodu zařízení do zplyňovacího režimu (cca 10:20) začala 
pozvolna narůstat tlaková ztráta lože, což signalizuje, že palivo začalo ve vrstvě fluidovat. 
Dále se reaktor začínal zanášet, protože tlaková ztráta lineárně vzrůstala. Po krátké odstávce 
za účelem kontroly zásoby paliva se však tlaková ztráta lože stabilizovala. 
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Graf. 30.: Vývoj tlakové ztráty fluidního lože v průběhu pokusu (PDI-2)  

 
Jak je patrno z předešlého grafu (Graf. 31.:), zplyňování pelet ze šťovíku probíhalo 

stabilně bez nutnosti výrazně zasahovat do řídící frekvence podávacího šneku paliva. 
Zásahem do řízení zplyňování se pouze stabilizovala teplota v primární zóně reaktoru při 
najíždění Biofluidu a poté při přechodu na vyšší zplyňovací teplotu. Optimální hodnota řídicí 
frekvence podávacího šneku je cca 13 [Hz]. 
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Graf. 31.: Frekvence podávacího šneku v průběhu experimentu  
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Obsah Vodíku v plynu
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Graf. 32.: Obsah vodíku v průběhu experimentu se zplyňováním šťovíku  
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Graf. 33.: Koncentrace CO2 v průběhu experimentu se zplyňováním šťovíkových pelet 
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Graf. 34.: Koncentrace CO v průběhu experimentu se zplyňováním šťovíkových pelet 

 
 

 
Obr. 28.: Pohled do spodní části zplyňovacího reaktoru při servisní odstávce a spečené 

kousky popela z fluidní vrstvy po experimentu se šťovíkovými peletami 
 

Pelety ze šťovíku se ukazují jako vhodné palivo pro technologii Biofliud. Z hlediska 
řízení procesu zplyňování nenastávaly vážnější problémy. Pouze při vyšších zplyňovacích 
teplotách (nad cca 810°C) se opět projevují problémy s nízkou teplotou tavení popelovin. 
Krusta vznikající z popelovin však při experimentu nijak výrazně neovlivňovala chod 
zařízení. Jednalo se pouze o tenkou vrstvičku nanesenou na stěny spodní části zplyňovacího 
reaktoru (viz. Obr. 28.:). 
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11.7.6 Sláma – pelety 

Dalším typem paliva testovaným  na zařízení Biofluid byly pelety vyrobené z pšeničné 
slámy. Slámu lze chápat do jisté míry jako odpadní produkt pěstování obilí, v tomto případě 
pšenice. Co je sláma, není potřeba nějak více specifikovat. Jak ukázaly dřívější experimenty, 
má sláma ve formě řezanky nevhodnou konzistenci pro účely zplyňování na zařízení Biofluid. 
Proto byla sláma upravena do formy pelet. Slaměné pelety mají výhodnější vlastnosti z 
hlediska plynulosti transportu paliva do reaktoru pomocí podávacího šneku. Cílem 
experimentu se peletami ze slámy, bylo dosáhnout stabilního procesu zplyňování tohoto 
materiálu.  
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Graf. 35.: Průběh teplot v reaktoru a naznačení časového průběhu odběru vzorku dehtů 
při zplyňování pelet ze slámy 

 
Při experimentu se slaměnými peletami se zařízení najíždí na šťovíkové pelety, které 

zůstaly v zásobníku z předešlého pokusu. K prohřívání biofluidu dochází pomaleji než je 
běžné, příčinou je špatně dotažená příruba přívodního potrubí primárního vzduchu, po 
dotažení pokračuje nárůst teploty v zařízení. 

Zhruba v 10:15 se experimentální zařízení prohřálo na potřebnou teplotu, dochází ke 
krátké odstávce, během níž je vyměněno palivo v zásobníku. Experiment dále pokračuje na 
pelety ze slámy. V 11:00 je vypnut terciární přívod vzduchu a probíhá stabilizace zplyňovací 
teploty, obsluha se snaží udržet teplotu v reaktoru do 800°C (předchází se takto spečení 
popelovin). Vždy pokud teplota dosáhne 800°C je provedena krátká odstávka, během níž 
dojde k poklesu teploty v primární zóně reaktoru, po té experiment pokračuje dále. Asi ve 
12:30 se daří stabilizovat teplotu na 780°C a je zahájen odběr vzorku dehtu. Při odběru dehtu 
dochází k nechtěnému nárůstu teploty v reaktoru na 850°C. Odběr vzorku dehtu je ukončen a 
zařízení Biofluid odstaveno.  
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Slaměné pelety při zplyňování tvoří velice nestabilní fluidní vrstvu. Hodnoty tlakové 
ztráty lože jsou rozkolísané a je evidentní, že dochází k pozvolnému zanášení reaktoru. 
Tlaková ztráta při experimentu neustále narůstá. V průběhu experimentu se zplyňováním 
slaměných pelet došlo k zapečení popelovin ve fluidní vrstvě, byla naměřena vysoká tlaková 
ztráta fluidního lože (viz:Graf. 36.:). Zapečení bylo ověřeno při údržbě demontováním 
zařízení (viz. Obr. 29.: a Obr. 30.:).  
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Graf. 36.: Vývoj tlakové ztráty fluidního lože v průběhu pokusu (PDI-2)  
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Graf. 37.: Obsah vodíku v průběhu experimentu se zplyňováním slaměných pelet 

 
Záznam obsahu vodíku byl zapnut až po teplotní stabilizaci zplyňovacího reaktoru, 

proto se na grafu začínají zobrazovat hodnoty obsahu vodíku až asi v 10:50. Záznam ukazuje 
dosti nestabilní produkci vodíku ve výstupním plynu. 
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Naopak hodnoty základních složek plynné směsi vykazují relativně stabilní průběh. 
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Graf. 38.: Obsah CO2 v průběhu experimentu se zplyňováním slaměných pelet 

0

5

10

15

20

25

10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30

Čas [hod]

K
on

ce
nt

ra
ce

 [%
]

 
Graf. 39.: Obsah CO v průběhu experimentu se zplyňováním slaměných pelet 

 
Obr. 29.: Pohled do spodní části fluidního lože reaktoru (dochází k zapěchování vstupu 

vzduchu i paliva)  
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Obr. 30.: Ukázka spečence popelovin získaná z fluidní vrstvy po zplyňování slaměných 

pelet 
 

Obilná sláma patří podle zkušeností z experimentů mezi nejméně vhodné paliva pro 
termické zplyňování. Hlavní nevýhodou tohoto paliva je velice nízká teplota tavení 
popelovin. Roztavený popel vytvořený při zplyňování slámy má navíc velké sklony ke 
slepování se a nalepování se na vnitřní plochy reaktoru. Většinou už po krátké době provozu 
zplyňovacího zařízení dojde k nárůstu tlakové ztráty fluidního lože a rozkolísání teploty 
v primární zóně reaktoru. Oba tyto jevy signalizují zanesení fluidní vrstvy zplyňovacího 
reaktoru, nejpravděpodobněji tam dochází ke spečení popelovin. Provozní problémy se pak 
většinou stupňují a dohází k přehřátí zařízení a nakonec k jeho odstavení. 
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11.7.7 Luční směs 

Přesněji charakterizovat rostlinné složení luční směsi je obtížné. Jedná se v podstatě o 
výsek luční plochy, která už delší dobu leží ladem. Takže rostlinné druhy se na ní vyskytují 
spíše náhodně podle toho, které druhy převládají v dané lokalitě. V luční směsi obecně 
převládají traviny, ovšem z dodaného paliva je těžké specifikovat konkrétní druhy rostlin. 
Z hlediska zplyňování je podstatné, že má formu řezanky o relativně jemné frakci. 
Předpokládá se tedy, že bude špatně tvořit fluidní vrstvu. 

Pro zahřátí zplyňovacího zařízení na provozní teplotu byla použita jako palivo lesní 
smrková štěpka. Biofluid při použití lesní štěpky jede velice stabilně a dosažení 
požadovaných teplot v reaktoru je bezproblémové. Po prohřátí za asi tři hodiny od začátku 
experimentu proběhla krátká odstávka, během níž bylo vyměněno palivo v zásobníku. 
Experiment od 12:30-ti pokračoval zplyňováním luční směsi a snahou stabilizovat průběh 
zplyňování na teplotě vhodné pro odběr vzorku dehtu. 
 

Teploty v reaktoru

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00

Čas [hod]

T
ep

lo
ta

 [°
C

]

TIZA-101

TIZA-102

TIZA-103

TIZA-104

TIZA-105

TIZA-106

TIZA-107

TIZA-108

 
Graf. 40.: Průběh teplot ve zplyňovacím generátoru při zplyňování luční směsi  

 
Jak je patrno ze záznamu průběhu teplot v reaktoru po přechodu na jiné palivo (luční 

směs), začalo docházet nestabilitě a silnému rozkolísání teploty v primární části reaktoru. 
Dochází k opakovanému přehřívání fluidní vrstvy a veškerá snaha o snížení zplyňovací 
teploty se setkává s neúspěchem. Po přehřátí musí být reaktor krátkodobě odstaven, aby se 
mohla snížit jeho teplota. 

Podobný průběh zobrazuje i záznam tlakové ztráty fluidního lože. Stabilní hodnota asi 
100 [Pa] při zplyňování smrkové štěpky se po obměně paliva začala skokově měnit a má 
vzrůstající tendenci. To ukazuje na nestabilitu fluidního lože, nebo spíše na to, že luční směs 
v reaktoru fluidní vrstvu netvoří. Stejný vliv tohoto paliva na biofluid lze pozorovat i na 
vývoji výstupního tlaku produkovaného plynu.  
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Graf. 41.: Tlaková ztráta fluidní vrstvy při zplyňování luční směsi.   
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Graf. 42.: Průběh tlaku v rektoru vrstvy při zplyňování luční směsi 

 
Při experimentu s luční směsí nebyl bohužel k dispozici analyzátor složení plynu 

INFRALYT, takže průběhy on-line měření složení nejsou k dispozici. Existuje pouze záznam 
vývoje koncentrace vodíku v produkovaném plynu, ten je ovšem podobně rozkolísaný jako 
ostatní průběhy. Vlivem častého přehřívání a krátkodobého odstavování (zamezení přístupu 
vzduchu) docházelo v reaktoru zřejmě k pyrolyznímu rozkladu paliva. Hodnoty koncentrace 
vodíku špičkově přesahovaly i 30 [%], po velice krátké době se však propadaly pod 10 [%]. 
Měření obsahu vodíku tedy neodpovídá stabilní produkci generátorového plynu. 

Po několika nevydařených pokusech s luční směsí byl jako inertní materiál přidáván 
do fluidní vrstvy křemičitý písek vhodné frakce. K očekávanému efektu stabilizace teplot ve 
zplyňovacím reaktoru došlo jen krátkodobě, i po opakovaném přidávání inertního materiálu 
nedošlo ke stabilizaci provozu zařízení. Po odstavení a vychladnutí zplyňovače bylo při 
údržbě zjištěno, že opět docházelo ke spečení popelovin a zapěchování paliva v podávacím 
šneku. Tentokrát jsou ve škváře napečené na stěny reaktoru patrné kousky štěrku. 

Pokus byl opakován s tím, že jako inertní materiál byl dosypáván dolomit. Dolomit 
navíc funguje jako katalyzátor a měl by částečně snížit koncentrace dehtových sloučenin v 
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produkovaném plynu a snižovat rychlost zadehtování zařízení. Výsledkem opět bylo zapečení 
materiálu ve fluidní vrstvě. Z toho plyne, že hlavní příčinou problémů při zplyňování luční 
směsi je nízká teplota tavení popelovin. 

 
 

  
Obr. 31.: Ukázka slepení popelovin s inertním materiálem do jednolité vrstvy a 

nalepování vzniklých popelovin a stěny zplyňovacího reaktoru 
 

Při pohledu na následující obrázek je patrné, že v podávacím šneku nedocházelo 
pouze k nechtěnému zhutňování paliva, ale luční směs se ve šneku dokonce částečně ohořela. 
I na těchto malých ohořelých kouscích je možno pozorovat částečné spékání vzniklých 
popelovin. 

 

 
Obr. 32.: Zapěchovaná sláma vysypaná ze zplyňovacího reaktoru 
 

Luční směs produkuje tedy popeloviny velice náchylné ke spékání, které navíc mají 
sklon nalepovat se na stěny reaktoru (viz. Obr. 31.:). Luční směs sama o sobě velice špatně 
vytváří fluidní vrstvu při zplyňování v zařízení biofluid. V průběhu experimentu s luční směsí 
se nepodařilo zařízení natolik stabilizovat, aby mohl být odebrán vzorek dehtu a tím pádem 
nebyly odebírány ani vzorky produkovaného plynu. Luční směs se jeví jako palivo pro 
technologii Biofluid naprosto nevhodné. 
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11.7.8 Dřevotříska 

Účelem měření bylo pouze ověřit možnosti zplyňování kontaminované biomasy (drť 
z nábytkářské dřevo-třísky). Protože se nejedná o klasické palivo zapadající mezi obnovitelné 
zdroje, měření sloužilo k ověření a nalezení vhodné metodiky zplyňování. Zkouška byla 
zaměřena na samotný proces zplyňování tohoto materiálu, zda nenastávají a pokud ano, tak 
jaké provozní problémy. 

K dispozici jsou proto pouze data z měřících míst ve zplyňovacím reaktoru. 
Po počátečních problémech se podařilo Biofluid zprovoznit na druhý pokus asi v 7:40. 

Pravděpodobnou příčinou bylo nastavení velkého množství primárního vzduchu, palivo 
relativně jemné konzistence zřejmě ulétalo z fluidní vrstvy, respektive se stabilní fluidní 
vrstva nemohla pořádně vytvořit. Po zahřátí freeboardu pomocí zapnutého terciárního vstupu 
vzduchu a stabilizaci teplot v zařízení začal asi 11:15 odběr vzorků plynu a dehtů.  

Byly provedeny celkem 4 odběry dehtů (pozn.: dle tar-protokolu, v grafech 
znázorněny vodorovnými čarami). 
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Graf. 43.: Průběh teplot v reaktoru a naznačení časového průběhu odběru vzorku dehtů 
při zplyňování dřevotřísky  

 

Jak je patrno z nasledujícího grafu (viz. Graf. 44.:) ztráta fluidního lože je značně 
rozkolísaná zejména ze začátku zplyňování. Navíc dosahované hodnoty tlakové ztráty lože 
přesahují typické hodnoty pro biomasu ve formě štěpky. Tyto hodnoty se většinou u dřevní 
štěpky pohybují v rozsahu od 200 do 400 [Pa]. Zde v první části měření (od 9:00 do asi 
11:15) kolísají v rozmezí od 0 do 1200 [Pa], což naznačuje, že nebyla vytvořena stabilní 
fluidní vrstva. V dalším průběhu pokusu se fluidní vrstva poněkud stabilizovala (tlaková 
ztráta lože se držela kolem 500 [Pa]). Kvalita výsledného plynu byla ale poněkud horší. 
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Graf. 44.: Vývoj tlakové ztráty fluidního lože v průběhu pokusu (PDI-2) 

 
Co se týká samotného procesu zplyňování, byla jeho stabilita poněkud horší, jak je 

patrno na časových průbězích měření. Ze začátku měření se nedařilo dosáhnout stabilní 
fluidní vrstvy a při pozdější stabilizaci byla hodnota tlakové ztráty stále poměrně vysoká. 
Důvodem rozkolísanosti tlakové ztráty fluidní vrstvy by mohla být nehomogenita testovaného 
paliva. Drť z nábytku relativně měla velký podíl jemné frakce (dalo by se říci prachu), který 
při promíchávání zásobníku mohl propadnout na dno a tím se dostal do zplyňovacího reaktoru 
jako první. Jemné částečky ulétávaly z reaktoru a nemohla se tak vytvořit stabilní fluidní 
vrstva. 
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Graf. 45.: Průběh přetlaku na výstupu ze zplyňovacího zařízení (PI-1) a přetlaku 
v zásobníku paliva (PI-2) 
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Při revizních odstávkách po zplyňování dřevotřísky bylo zjištěno, že vzniklé 
popeloviny se částečné natavily a připekly na stěny reaktoru ( viz. Obr. 33.:). Utvořené shluky 
nebyly tvořeny čistě popelovinou, byly v nich i částečky ohořelého paliva. Nicméně vzniklá 
krusta nevykazovala tak vysokou pevnost, jako je tomu například při spečení popelovin ze 
slámy a bylo ji možno snadno odstranit. Jednou z možností jak tuto formu krusty odstranit za 
provozu je dočasné zastavení přísunu paliva. Materiál ve fluidní vyhoří a tlaková ztráta vrstvy 
se tím pozvolna snižuje. Při tomto postupu je ovšem nezbytné hlídat teplotu nad roštem, aby 
nedošlo k překročení teploty tavení popelovin. Bezpečné je, aby teplota v primární zóně 
reaktoru nepřesáhla 800°C. Vlivem zastavení přísunu paliva se zvyšuje množství vzduchu, 
intenzifikuje se hoření a zvyšuje teplota v reaktoru.  
 

 
Obr. 33.: Pohled do spodní části fluidního lože reaktoru (dochází k zapěchování vstupu 

vzduchu i paliva)  
 

Při experimentálním zplyňování podrcené dřevotřísky doházelo k problémům 
s vytváření klenby v zásobníku paliva. Na následujícím obrázku je vidět pohled z hora do 
zásobníku paliva při provozní odstávce. Při zapnutém hrablu v zásobníku se otáčí jednolitě 
celý objem zásobníku, nedochází tedy k rozrušování klenby. Palivo muselo být prokypřeno 
zásahem obsluhy, klenba se tím rozrušila a experiment mohl pokračovat.  

 

 
Obr. 34.: Pohled do zásobníku paliva při doplňování paliva. Dochází částečně 

k vytváření klenby, je patrný propad jemné frakce paliva do spodní části zásobníku. 
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11.7.9 Digestát 

Digestát je zbytek z biomasy po výrobě bioplynu tzv. mokrými metodami. Složení 
závisí na náplni fermentoru a na probíhajících procesech. Bohužel k tomuto palivu není k 
dispozici prvkový rozbor ani přibližné složení. Byla zkoušena pouze možnost zplyňovat tento 
už jednou hygienizovaný odpad, který má ještě využitelný energetický potenciál. Digestát 
vzhledem ke své povaze a původu má relativně nízkou hodnotu výhřevnosti. Velká část 
hořlavých složek je rozložena bakteriemi při průběhu digesce na metan a CO2, tedy na složky, 
které odejdou z původního materiálu. Zbývající digestát je o tyto složky ochuzen. Nejedná se 
o stébelniny, digestát je dalším zástupcem „netradičních“ paliv. Průběhy a výsledky jeho 
zplyňování slouží pro porovnání se zplyňováním ostatních paliv. 

Digestát používaný při experimentech je ve formě, dalo by se říci řezanky, svou 
konzistencí připomíná hodně uleženou lesní štěpku. Při experimentech s tímto palivem se 
Biofluid najíždí přímo na digestát. Z počátku jsou problémy se zapalování digestátu při 
spouštění zplyňovacího reaktoru. Na druhý pokus dochází k zapálení paliva ve fluidní vrstvě a 
prudkému nárůstu teploty současně s nárůstem tlakové ztráty fluidního lože. Je nutné provést 
odstávku zařízení. Po sundání části roštu se ukázalo, že ve fluidní vrstvě je silně spečen kus 
popelovin (velký jednolitý kus škváry). Palivo je pravděpodobně velice náchylné ke spékaní 
popelovin, ze začátku ani nebylo dosaženo teploty nad 800°C. Problémy nastaly už při teplotě 
okolo 750°C na roštu. Je ovšem možné, že lokálně se teplota mohla zvýšit nad uvedenou 
hodnotu. Měření nad roštem je prováděno bodově jedním termočlánkem. Pro pokračování 
pokusu je nutno držet zplyňovací teplotu pod 800°C. 
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Graf. 46.: Průběh teplot v reaktoru při zplyňování digestátu.  

 
Po vyčištění a opětovném najetí zařízení dochází asi v 10:00 k dalším problémům. 

Nastává teplotní nestabilita a po ní prudký pokles teploty. Palivo se klenbuje v zásobníku a 
nedostává se do fluidní vrstvy. Po rozrušení klenby v zásobníku při krátké odstávce 
experiment pokračuje. Přes počáteční obtíže se podařilo dále udržet reaktor v provozu a 
odebrat tři vzorky dehtu při pozvolna se zvyšující teplotě. 

Při zplyňování digestátu bohužel nefungoval měřící počítač, na němž bývá prováděno 
měření a záznam dat. Měření tedy proběhlo bez tohoto záznamu. Řídící počítač ukládá pouze 
některá důležitá data hlavně teploty ve zplyňovacím reaktoru. K dispozici jsou pouze 
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záznamy průběhů teplot ve zplyňovacím reaktoru a v odlučovacím cyklónu. (teploty T101 až 
T107 – viz schéma stendu)  
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Graf. 47.: Průběh změn koncentrace CO2 v průběhu experimentu se zplyňováním 
digestátu 
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Graf. 48.: Průběh změn koncentrace CO v průběhu experimentu se zplyňováním 
digestátu 
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12 ANALÝZA VZORKŮ 
Analýza vzorků plynu a dehtových sloučenin probíhala metodou plynové 

chromatografie. Samotná analýza odebraných vzorků, zejména vzorků dehtu, je relativně 
časově náročná záležitost. Rozbory vzorků plynu a dehtu byly prováděny převážně na 
spřáteleném pracovišti VŠCHT Praha a částečně na chemické fakultě VUT v Brně. Zejména u 
vzorků dehtu docházelo při vyhodnocování ke výraznému zpoždění. Vzhledem k vytíženosti 
zkušební laboratoře se na rozbory některých vzorků čekalo i několik měsíců. 

12.1 Vzorky dehtu 
Před samotnou analýzou se vzorky upraví odfiltrováním na papírovém filtru pro 

jemnou filtraci. Hmotnost zachyceného prachu byla změřena a použita pro výpočet obsahu 
prachu v plynu. Získané hodnoty mají pouze orientační charakter, protože není možné při 
odběru vzorku dodržovat isokinetické podmínky. Po filtraci byla přepravní baňka a filtr 
s prachem propláchnuty 20-25 [ml] čistého acetonu. Byl změřen celkový objem získaného 
roztoku a jeho část (1 [ml]) byla analyzována pomocí plynové chromatografie s hmotnostním 
detektorem [65].  

Pro analýzu složení a obsahu dehtových látek byl použit plynový chromatograf 
HP6890 s hmotnostním detektorem HP5973 od firmy Agilent (USA). Nástřik vzorku 
prováděl automaticky autosampler HTA 300 A (Italie). Nastřikován byl vzorek o hmotnosti 
1[µg], teplota nástřikové komůrky byla 280°C. Pro identifikaci neznámých složek a 
kvalitativní analýzu byla použita směs standardů polyaromatických uhlovodíků (PAH) [66]. 
Neznámé sloučeniny byly identifikovány na základě porovnání retenčních časů standardů, 
shodou hmotnostních spekter identifikovaných látek s databází (Nist 98) a porovnáním 
vypočtených retenčních indexů s publikovanými hodnotami. Pro kvantitativní stanovení byla 
použita metoda absolutní kalibrace pomocí vnějšího standardu. Jako standart byl použit 
roztok 16 PAHu o koncentraci 200 [µg/ml]. Zpracování a vyhodnocení výsledných 
chromatografických záznamů bylo provedeno pomocí softwaru ChemStation [65]. 

 
Obr. 35.: Ukázka výstupního diagramu z plynového chromatografu HP6890 

s hmotnostním detektorem HP5973 při analýze složení dehtových sloučenin 
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12.2 Vzorky plynu 
Jak bylo uvedeno výše, analýza vzorků plynu ze skleněných vzorkovnic probíhala na 

VŠCHT v Praze pomocí chromatografu HP6890 osazeném TCD a FID detektory. Stanovení 
základních složek odebraného vzorku plynu (O2, N2 , H2, CO, CO2, CH4) bylo prováděno 
pomocí TCD detektoru. Stanovení směsi lehčích uhlovodíků, benzenu a toluenu se provádělo 
na kapilární koloně s detekcí n FID [66]. Pro oba kanály se používalo helium jako nosný plyn. 
Protože odezva vodíku v heliu je nízká a navíc nevykazuje lineární závislost na jeho 
koncentraci v plynu, bylo pro přesné stanovení použita náplňová kolona s molekulovým sítem 
a chromatograf Chrom 5 s TCD detektorem, jako nosný plyn byl použit dusík [65]. 

 

 
Obr. 36.: Ukázka výstupního diagramu z plynového chromatografu HP6890 

s hmotnostním detektorem HP5973 při analýze složení odebraných vzorků plynu 

12.3 Vyhodnocení složení produkovaného plynu 
Tato kapitola shrnuje výsledky rozborů odebraných vzorků plynné směsi v průběhu 

experimentů s jednotlivými druhy paliv. Pro porovnání rozdílů ve složení plynů 
produkovaných z jednotlivých paliv je od každého paliva vybrán jeden vzorek generovaného 
plynu. Vzorky pro vzájemné porovnání jsou voleny podle podmínek zplyňování tak, aby byl 
minimalizovaný vliv rozdílu zplyňovací teploty. Teplota v primární části reaktoru ovlivňuje 
složení produkovaného plynu. Porovnávané vzorky jsou tedy vybrány tak, aby si byly co 
nejblíže zplyňovací teplotou. Jako referenční byla vybrána zplyňovací teplota 780°C, protože 
při této teplota byly odebrány vzorky plynů z nejvíce druhů paliv. 

Ne u všech vzorků se podařilo při zvolené teplotě odebrat vzorek plynu. Respektive 
porovnávání složení plynu a výběr vzorků byly prováděny až na základě provedených měření. 
Vzhledem k tomu, že odběry vzorků plynu byly navázány na odběry vzorků dehtových 
sloučenin, a ne pro všechny paliva se podařilo udržet stabilní provoz zplyňovacího zařízení, 
nebyly pro některá paliva vzorky při 780°C odebrány. Týká se to jen vzorku plynu z vojtěšky 
a řepky. Vzorky plynu z vojtěškových pelet byly odebrány při teplotě zplyňování 740°C. 
Nejblíže referenční teplotě při zplyňování pelet z řepky byl vzorek odebraný při teplotě 
770°C, v tomto případě je rozdíl zplyňovacích teplot minimální. 
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Graf. 49.: Grafické znázornění rozdílů složení vzorků plynu odebraných při zplyňování 
jednotlivých druhů paliv při referenční teplotě 780°C 

 
Složení plynu produkovaných při zplyňováni rozdílných paliv vždy dominuje pět 

základních složek. Jsou to balastní složky (nemají výhřevnou hodnotu), mezi ně patří dusík 
(N2) a oxid uhličitý (CO2), a dále jsou to hořlavé složky, mezi ně patří oxid uhelnatý (CO), 
vodík (H2) a metan (CH4). Hodnoty koncentrací dusíku jsou uvedeny v následující tabulce 
(Tab. 13.:), při vynesení do grafu (Graf. 49.:) by výrazně převyšovaly ostatní složky plynu. 
Nejvíce se vlivem rozdílnosti paliva při zplyňování za stejné teploty (780°C) mění 
koncentrace vodíku a CO. Naproti tomu koncentrace CO2 v odebraných vzorcích plynu se 
výrazně nemění.  
 

Tab. 13.: Hodnoty koncentrací základních složek vzorků plynů odebraných při 
zplyňování jednotlivých druhů paliv při referenční teplotě 780°C 

 CO2 H2 CO CH4 Ethan Ostatní N 2 

Obilná sláma  15,17 6,23 18,44 4,42 0,19 0,12 55,42 
šťovík  15,82 10,89 17,11 2,72 0,13 0,08 53,23 

vojt ěška 15,9 9,53 11,64 2,74 0,106 0,348 58,08 
dřevot říska 17,57 7,09 12,45 2,97 0,12 0,11 59,69 

řepka 15,16 6,56 9,32 3,31 0,238 1,174 64,30 
digestát  14,67 4,54 10,81 3,08 0,473 1,785 64,73 

 
Rozbory složení odebraných vzorků plynu, generovaného při zplyňování jednotlivých 

druhů paliv, jsou shrnuty v příloze (Příloha 4). Odběr vzorků plynu probíhal dle potřeby za 
rozdílných teplot v primární zóně reaktoru. V souhrnné tabulce naměřených složení plynu 
jsou uvedeny i zplyňovací teploty a čas pro každý konkrétní vzorek. Lze takto určit, jaké bylo 
složení plynu při odběru konkrétního vzorku dehtu. 

Vliv změny zplyňovací teploty na složení výstupního plynu z jednoho konkrétního 
druhu paliva je patrný na následujícím grafu (viz. Graf. 50.:) a přiložené tabulce 
(viz.Tab. 14.:). Pro porovnání hodnot složení plynu byl vybrán šťovík, u kterého se podařilo 
relativně stabilně proměřit několik zplyňovacích teplot. 
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Je patrné, že snižující se teplotou zplyňování klesá i kvalita produkovaného plynu. 
Výrazně se snižuje obsah hořlavých složek, zejména vodíku a CO. Mírně dochází k nárůstu 
ostatních vyšších uhlovodíku, což koresponduje s nárůstem koncentrace dehtových sloučenin 
v generovaném plynu. Obecně je pokles patrný u všech složek plynu kromě vyšších 
uhlovodíků, to znamená, že krakovací reakce neprobíhají v dostatečné intenzitě. Uhlovodíky 
obsažené v biomase se uvolňují jen pozvolena a rozkládají se pouze částečně na těžší 
uhlovodíkové sloučeniny.  
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Graf. 50.: Znázornění rozdílu složení produkovaného plynu ze stejného paliva (šťovík) 
za rozdílných zplyňovacích teplot 

 
 

Tab. 14.: Hodnoty koncentrací složek produkovaného plynu ze stejného paliva 
(šťovík) za rozdílných zplyňovacích teplot 

Vzorek 
Zplyň. 
teplota CO2 H2 CO CH4 Ethan Ostatní  N2 

šťovík 1 810 14,09 7,96 17,18 2,53 0,10 0,16 58,25 
šťovík 2 790 15,19 11,4 17,53 2,95 0,15 0,12 52,65 
šťovík 3 820 14,46 10,14 18,34 2,61 0,11 0,12 54,23 
šťovík 4 820 11,39 6,45 14,49 1,64 0,06 0,49 65,58 
šťovík 5 740 10,78 1,49 9,19 1,96 0,11 0,78 75,97 
šťovík 6 740 12,9 2,55 10,74 1,87 0,12 0,56 71,24 
šťovík 7 780 14,97 9,94 16,93 2,43 0,12 0,11 55,49 
šťovík 8 780 15,82 10,89 17,11 2,72 0,13 0,08 53,23 
šťovík 9 790 14,95 10,12 17,92 2,55 0,11 0,07 54,28 

 
V tomto ohledu se stébelniny při termickém zplyňování chovají naprosto stejně jako 

dřevní biomasa. S nárůstem zplyňovací teploty roste kvalita produkované plynné směsi. 
Bohužel tento poznatek při realizaci naráží na provozní problémy při zplyňování stébelnin za 
vyšších teplot v primární části reaktoru. (viz. experimenty se zplyňováním jednotlivých typů 
paliv – kap. 12) 
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12.4 Vyhodnocení obsahu dehtů 
V rámci experimentů s fluidním zplyňováním stébelnin byla z produkovaného plynu 

odebrána celá řada vzorků dehtových sloučenin. Nejedná se pouze o vzorky odebrané při 
zplyňování stébelnin, je zde také několik vzorku dehtu pocházejících ze zplyňování jiných 
„netradičních“ paliv (např.: dřevotříska, digestát). Popis principu odběru vzorků je uveden v 
kapitole 10.2. a metodiku vyhodnocování vzorku dehtu popisuje kapitola 13. 

Podobně jako u vzorku plynu, je třeba pro relevantní porovnávání vzorků dehtu z 
jednotlivých paliv dodržet při odběru pokud možno stejnou provozní teplotu zařízení. 
Hodnoty koncentrací dehtových sloučenin obsažených v produkovaném plynu jsou 
ovlivňovány teplotou zplyňovaní [65]. Analýza dehtů se zaměřuje právě na vyšší uhlovodíky, 
které se při nižší teplotě zplyňování hůře rozkládají na jednodušší sloučeniny. Jejich 
koncentrace ve výsledném plynu pak bývá daleko vyšší.  

Udržení stálé teploty v primární části reaktoru pro odběr vzorků dehtu se ukazuje, na 
základě provozních zkušeností, u některých paliv velice obtížné. Zejména stébelniny jsou 
v tomto ohledu velice nevhodným palivem, u některých typů paliv jako je např. luční směs se 
stabilizovat proces zplyňování při experimentech nepodařilo vůbec. Reálně zplyňovací teplota 
při odběru vzorku dehtu kolísá v rozsahu asi 15°C v závislosti na kvalitě paliva.  
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Graf. 51.: Složení vzorků dehtových sloučenin odebraných při zplyňování jednotlivých 
druhů paliv při referenční teplotě 780°C (analyzováno na VŠChT Praha) 

 
Pro posouzení rozdílů obsahu dehtových sloučenin v plynu produkovaném 

z rozdílných paliv byly vybrány vzorky odebrané co nejblíže teplotě 780°C. Rozbory 
dehtových sloučenin zahrnují poměrně široké spektrum vyhodnocených látek. Pro přehlednost 
jsou tyto látky sumarizovány a shrnuty do několika základních skupin (blíže viz. kap. 7.2). 
Nejpodstatnější jsou následující skupiny: 

• Suma BTX – Lehké aromatické uhlovodíky (benzen, toluen, xyleny, 
ethylbenzen) 

• Suma kyslíkatých sloučenin – fenol, methylfenoly a dibenzofurany 
• Suma PAH – skupina polycyklických aromatických uhlovodíků 
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Od každého zplyňovaného materiálu jsou uváděny rozbory dvou vzorků dehtu, aby se 
snížila možnost chyby při odběru vzorku. Je patrné, že některá paliva při termickém 
zplyňování uvolňují dehet ve větší míře. Například dehet odebraný při zplyňování řepky 
vykazuje věští obsahy složek BTX. Co se týče vojtěšky, tak není údaj zcela relevantní, neboť 
vzorek dehtu se podařilo odebrat pouze při zplyňovací teplotě 730°C. Za vyšší zplyňovací 
teploty se nedařilo zařízení udržet stabilně v chodu. Proto vykazuje plyn z vojtěšky podobně 
vysoké obsahy složek BXT jako při zplyňování řepky. Mezi ostatními palivy vykazuje řepka 
obecně nejvyšší obsahy dehtů [4]. 

Z důvodu vytíženosti obsluhy plynového chromarografu na VŠChT v Praze byla část 
rozborů dehtů zadána na Chemickou fakultu VUT v Brně. Druhá skupina odebraných vzorků 
dehtových sloučenin byla vyhodnocována na Chemické fakultě VUT v Brně. Byla použita 
stejná analytická metoda, tedy plynová chromatografie, avšak vyhodnocené údaje jsou 
členěny mírně rozdílným způsobem. Následující graf ukazuje rozdílnou skladbu dehtových 
sloučenin ze vzorků analyzovaných na VUT v Brně. Pro porovnání jsou opět vybrány vzorky 
odebírané za teploty zplyňování kolem 780°C. 

Analyzované složky dehtových sloučenin byly pro přehlednost opět rozděleny do tří 
základních skupin. Skupiny suma BTX a suma PAH jsou stejně určené jako v případě 
předešlých rozborů. Třetí skupina, označovaná jako suma n-alkanů obsahuje nasycené 
uhlovodíky bez aromatickýh cyklů (tj. dekan C10, undekan C11, dodekan C12 atd.) 
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Graf. 52.: Složení vzorků dehtových sloučenin odebraných při zplyňování jednotlivých 
druhů paliv při referenční teplotě 780°C (analyzováno na VUT Brno) 

 
Je třeba vzít v potaz, že odběr vzorků dehtů vyhodnocovaných na VŠChT probíhal při 

jiném experimentu něž v případě vzorků vyhodnocovaných na VUT. Takže drobné rozdíly 
v poměrech analyzovaných sloučenin mohou být způsobeny rozdíly v provozních režimech 
zařízení při odběru vzorků dehtů. Nicméně naměřené hodnoty v obou případech korespondují 
s hodnotami uváděnými v literatuře, popřípadě s hodnotami získanými při předešlých 
experimentech. 

Trochu netradiční palivo představuje drť z dřevotřísky, zástupce kontaminované 
biomasy (blíže popsáno v kap.11). Tento materiál vykazuje při zplyňování poměrné vysoké 
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obsahy dehtových sloučenin. Mezi ostatními palivy vyniká 
zejména zvýšenými obsahy PAHů a n-alkanů, tedy sloučenin 
o vysoké molekulové hmotnosti. Zvýšený obsah složitých 
molekul v produkovaném plynu jako je PAH a n-alkany 
může být zapříčiněn rozdílnou skladnou materiálu 
dřevotřísky. 

Nejedná se o klasickou biomasu, ale o biomasu jejíž 
vlastnosti byly změněny uměle dodanými látkami jako 
pojiva, lepidla a barviva. Příklad je jasně patrný na obrázku 
vzorkovnice s odebraným vzorkem dehtu z dřevotřísky (viz. 
Obr. 37.:). Na dně vzorkovnice se usadila hustá sedlina, která 
se u vzorku žádného jiného paliva neobjevila. 

Plyn produkovaný z dřevotřísky má relativně dobrý 
energetický potenciál, ale obsahuje vyšší procento zdraví 
škodlivých látek. Nicméně při termickém zplyňování není 
plyn finálním produktem. Jedná se o jakýsi meziprodukt, 
který bude spálen v návazné technologii v co nejkratší době 
po vyprodukování. Z tohoto důvodu by bylo vhodnější měřit 
emise škodlivin až po spálení plynu. 

 
Obr. 37.: Ukázka vzorkovnice se vzorkem dehtu a sedlinou na dně nádobky - odebráno 

při zplyňování dřevotřísky 
 
Teplota ve zplyňovacím zařízení má rozhodující vliv na kvalitu výsledného plynu, to 

souvisí i s koncentrací dehtových sloučenin v produkovaném plynu. Obecně by s rostoucí 
teplotou měl klesat obsah dehtových sloučenin v plynu [26]. Pro porovnání byla provedena 
série měření s několika typy paliv při různých teplotních úrovních zplyňování. Naměřená data 
jsou shrnuta v následujících grafech. 
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Graf. 53.: Vliv zplyňovací teploty na koncentrace dehtových sloučenin – zplyňování 
Řepky (na ose x jsou uvedeny teplotní rozsahy při odběru vzorku) 

 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 94 -  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000
O

bs
ah

 s
lo

že
k 

[m
g.

m
-3

]

745°C 745°C - 760°C 800°C

Suma BTX

Suma kyslíkaté

Suma PAH

 
Graf. 54.: Vliv zplyňovací teploty na koncentrace dehtových sloučenin – zplyňování 
Digestátu (na ose x jsou uvedeny teplotní rozsahy při odběru vzorku) 
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Graf. 55.: Vliv zplyňovací teploty na koncentrace dehtových sloučenin – zplyňování 
Šťovíku (na ose x jsou uvedeny teplotní rozsahy při odběru vzorku) 

 
Předpokládaný pokles obsahu dehtových sloučenin vlivem vyšší zplyňovací teploty 

se potvrdil jen částečně a u jen některých paliv. Například u vyhodnocení zplyňování řepky se 
tato tendence potvrzuje, ale pokles není taky významný jak se očekávalo. Některých těžkých 
PAH je v plynu při vyšší teplotě dokonce více než při nižší. Podobně nečekaně rostou i 
hodnoty BTX a PAH u druhých dvou paliv (digestát a šťovík). Například u šťovíku vychází 
jako nejlepší teploty pro zplyňování teploty 780°C. Při zplyňování digestátu se předpoklad 
poklesu koncentrace dehtu s vyšší teplotou ve zplyňovači nepotvrdil vůbec. Obecně je ale 
tento efekt vyšší zplyňovací teploty ověřen mnohými experimenty pro klasická paliva. 

Detailnější hodnoty rozboru složení odebraných vzorků dehtových sloučenin, jsou 
shrnuty v příloze (Příloha 5). Odběry vzorků dehtů při zplyňování různých paliv probíhaly za 
rozdílných teplot v primární zóně reaktoru. V souhrnné tabulce naměřených složení dehtů 
jsou uvedeny i zplyňovací teploty a čas a doba trvání odběru každého vzorku.  
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13 METODY ČIŠTĚNÍ 
Pro popis a aplikaci metod čištění produkovaného plynu je nutné nejprve určit, jakých 

nečistot a v jaké míře se musí plyn zbavit. Podrobněji jsou nečistoty a nežádoucí sloučeniny 
vyskytující se generátorovém plynu popsány v kapitole 7. Jedná se spíše o teoretický popis a 
členění znehodnocujících látek vztahující se na všechny paliva. Stébelniny, ač jsou 
specifickým palivem, se nijak výrazně v tomto ohledu neliší od dřevin. 

Druhy nežádoucích látek jsou v plynu vyprodukovaném ze stébelnin podobné jako 
v plynu vyprodukovaném z dřevní štěpky nebo hoblin. Co se týče obsahu prachových částic 
může být koncentrace mírně zvýšená oproti dřevinám, to závisí spíše na kvalitě manipulace 
s palivem. Velká část prachových částic se do paliva dostane hlavně při sklizni, štěrkování 
nebo transportu. Metody čištění od prachových částic jsou přesněji popsány v kapitole 8.1. Na 
zařízení Biofluid se pro odprášení používá cyklón, ten zachytí velkou část tuhých částic. 
Bohužel při delší době provozu dojde k zaplnění svodové trubky cyklónu a účinnost 
odprašování se sníží. Prach je potom nechtěně zachytáván na dolomitovém filtru, který slouží 
pro odstraňování dehtů.  

Výrazněji se liší jednotlivé druhy paliv hodnotami obsahu dehtových sloučenin ve 
vyprodukovaném plynu. Tento rozdíl vychází pouze z vyššího množství dehtů na jednotku 
generovaného plynu. Koncentrace dehtů také závisí na konkrétním druhu stébelnin a dřevin. 
To potvrzuje i experimentální měření zpracované v předešlé kapitole a v příloze. Některé 
dřeviny uvolňují při zplyňování více dehtů než stébelniny (viz. Graf. 56.:). Konkrétní hodnoty 
obsahu dehtových sloučenin jsou uvedeny v příloze.  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

O
bs

ah
 s

lo
že

k 
[m

g.
m

-3
]

řepka pšenice štovík amarant kukuřice sléz saflor smrk borovice akát bříza topol vrba

Dehet 2-5

Gravimetrický dehet

 
Graf. 56.: Porovnání obsahu dehtů u stébelnin a dřevin [4] 

 
Co se chemických vlastností týče, jedná se stejné typy nežádoucích sloučenin jako u 

při zplyňování dřevního materiálu. Jde o těžké uhlovodíky, nedokonale termicky rozloženou 
biomasu (BTX, PAH, n-alkany atd.). Do kategorie dehtů spadá široké množství sloučenin, 
zejména se jedná o těžké uhlovodíky. Jejich nebezpečí pro provoz energetických zařízení 
spočívá v kondenzaci dehtových sloučenin na přístupových trasách plynu. Konkrétněji o 
typech dehtových sloučenin pojednává kapitola 7.2. Z hlediska čištění plynu od dehtů je 
podstatné, že se jedná o typově stejné sloučeniny ze zplyňování stébelnin jako dehty ze 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 96 -  

zplyňování dřevin. Metoda čištění plynu rozkladem těchto sloučenin na jednodušší molekuly 
funguje na všechny dehtové sloučeniny. V tomto ohledu není tedy podstatné konkrétní složení 
dehtů, ale spíše jejich celkový obsah. V obou případech lze tedy použít stejné metody čištění 
plynu. Metody čištění plynu od dehtových sloučenin podrobněji popisuje kapitola 8.2. 

Vzhledem k relativně vysokým obsahům dehtů se vhodnější jeví sekundární metody 
odstraňování dehtů. Primární metody nejsou natolik účinné, aby vyčistily plyn pro další 
použití například pro použití ve spalovacím motoru. Dostatečné úrovně čistoty plynu lze 
dosáhnou pouze při použití sekundárních metod. 

Pro částečné snížení obsahu dehtů se mohou použít i primární metody. Ve své 
podstatě je primární metodou snižování obsahu dehtů i metoda zvýšení zplyňovací teploty. 
Vzhledem k provozním problémům při zplyňování stébelnin za vyšší teploty způsobených 
nízkou teplotou tavení popelovin, se tato metoda nedá úspěšně použít. Stébelniny je třeba 
zplyňovat při nižších teplotách, max. 810°C v závislosti na konkrétním palivu. Při takto 
nízkých teplotách nedochází k dostatečnému teplotnímu krakování uvolněných vyšších 
uhlovodíků a obsahy dehtů v plynu jsou velmi vysoké. 

13.1 Experimentální ověření čištění 
První experimenty se stébelninami měly za úkol ověřit možnosti termického 

zplyňování těchto materiálů, současně při nich byly odebrány vzorky dehtů pro posouzení 
kvality zplyňovacího procesu. Už při těchto pokusech se některá paliva ukázala jako velice 
problematická. Jedná se například o slámu, luční směs a moc příznivě nedopadlo ani 
zplyňování vojtěšky. U všech těchto paliv byl problém udržet zplyňovací reaktor plynule 
v chodu, aby mohly být vůbec odebrány vzorky dehtových sloučenin. Ostatní stébelniny na 
tom nejsou, z hlediska delšího provozování zplyňovacího zařízení, o moc lépe. 

Při ověřování metod čištění produkovaného plynu od dehtů narážely experimenty na 
problém s udržením procesu zplyňování. Jinými slovy těžko se zabývat čištěním 
produkovaného plynu ze stébelnin, když se pořádně nepodařilo dosáhnout stabilního procesu 
jejich zplyňování. I přes tyto provozní nesnáze se podařilo ověřit metodu čištění 
produkovaného plynu. 

Experimentálně byla ověřena sekundární metoda čištění plynu s použitím přírodního 
katalyzátoru. Jako katalyzátor sloužil dolomit. Dolomit je levným, široce dostupným 
katalyzátorem s ověřenými účinky z dřívějších měření. Čištění plynu probíhalo v horkém 
katalytickém filtru (HKF), který je zapojen na výstup zplyňovacího reaktoru (viz. kap. 9.1.). 
Jedná se horký katalytický filtr se sesuvným ložem zrnitého materiálu, takže je možno v náplň 
filtru při pokusu průběžně obměňovat. HKF je otápěn elektrickými topidly, aby bylo možno 
dosáhnout teploty potřebné pro katalytické čištění.  

13.1.1 Popis měření s čištěním plynu 

Při měřeních ověřujících metody čištění produkovaného plynu od dehtových sloučenin 
byly použity dva druhy paliv: řepka (pro vysoký obsah dehtů v generovaném plynu) a 
dřevotříska (kontaminovaná biomasa). 

Samotnému měření předcházela příprava. Nádoba filtru musela být naplněna zrnitým 
dolomitem. U nově dodaného dolomitu musí proběhnout kalcinace. Den před samotným 
experimentem se nahřál HKF na provozní teplotu, aby se v den experimentu nemusel zahřívat 
od teploty okolí. Prohřátí v den experimentu tak proběhne mnohem rychleji. Samotné 
zplyňování pak probíhá stejně u předchozích pokusů, jen je třeba připravit dvojnásobek 
odběrových tratí na vzorky dehtu. Odebírají se vždy současně dva vzorky dehtových 
sloučenin, pro porovnává se odebírá jeden vzorek před filtrem a druhý za filtrem (HKF). 
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Při prvním experimentu byla zplyňována dřevotříska. Průběh teplot ve zplyňovacím 
reaktoru znázorňuje následující graf (viz. Graf. 57.:). Z grafu je patrné, že při tomto 
experimentu se podařilo dosáhnout mimořádně stabilního průběhu zplyňování. Teplota se jen 
velice pozvolna zvyšovala a držela se kolem hodnoty 800°C.  
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Graf. 57.: Teplotní průběh v reaktoru při ověřování metod čištění plynu (palivem byla 
dřevotříska) 

 
Zahájení pokusu bylo stanoveno na brzkou ranní hodinu proto, aby se stihl dostatečně 

prohřát HKF na provozní teplotu. Filtr dosáhl vhodné teploty v ose kolem 9:00, v tuto dobu 
byl také do filtru vpuštěn produkovaný plyn (na Graf. 58.: je patrný pokles teploty). 
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Graf. 58.: Ukázka průběhu teplot v HKF při ověřování metod čistění plynu od dehtů 
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Tlaková ztráta fluidního lože
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Graf. 59.: Průběh hodnoty tlakové ztráty fluidního lože při ověřování metod čištění 
plynu (palivem byla dřevotříska) 

 
I přes rozkolísanou tlakovou ztrátu se při experimentu podařilo udržet stabilní provoz 

na požadované hodnotě cca 810°C (T101), při níž byly odebrány vzorky plynu a dehtu. Za 
katalytickým filtrem by měl být obsah dehtu nižší. To je i patrné na následujícím obrázku, kde 
jsou vyfoceny vzorkovnice s odebraným dehtem. Vzorek dehtu za HKF je světlejší než ten 
odebraný před HKF. Na fotce je také patrná sedimentace prachových částic.  

 

 
Obr. 38.: Vzorky dehtu odebrané před a za horkým katalytickým filtrem (HKF) při 

zplyňování dřevotřísky  
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Následující graf zobrazuje výsledky analýzy odebraných vzorků dehtových sloučenin 
odebraných při experimentálním ověření metody čištění plynu. Dle předpokladu jsou hodnoty 
koncentrace dehtových složek vyšší před HKF než u vzorků odebraných za HKF. Účinnost 
čištění plynu je však velmi nízká. Zbytkové koncentrace dehtů po vyčištění vykazují dosti 
vysoké hodnoty. Důvodem je nedostatečné prohřátí HKF, v ose filtru se pohybovala teplota 
kolem 700 – 720°C. Pro správnou funkci dolomitu jako katalyzátoru je vhodné mít teplotu 
nad 800°C (ideálně 870°C) [65]. 
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Graf. 60.: Obsah dehtových sloučenin odebraných před a za HKF při zplyňování 
dřevotřísky (teplota zplyňování byla od 810 °C do 820°C) 

 
Druhou příčinnou nesprávné funkce katalyzátoru může být vliv sloučenin obsažených 

v dřevotřísce na katalyzátor. Některá ze sloučenin se může chovat jako katalytický jed. 
Katalytické jedy jsou látky, které velmi silně absorbují na povrchu katalyzátoru, tím zabraňují 
přístupu rozkládaných složek k aktivním centrům katalyzátoru [67]. Pro dolomitový 
katalyzátor je tato varianta spíše hypotetická, dolomit je na deaktivaci méně náchylný než 
například kovové katalyzátory. Navíc v horkém katalytickém filtru probíhá obměna 
dolomitové náplně, takže se vliv otravy a zanášení katalyzátoru minimalizuje. 
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Graf. 61.: Obsah dehtových sloučenin odebraných před a za HKF při zplyňování řepky 
(teplota zplyňování byla od 780°C) 
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Předchozí graf (Graf. 61.:) znázorňuje vyhodnocení obsahu vzorku dehtových 
sloučenin v plynu odebraném při zplyňování řepkových pelet. Vzorky produkovaného plynu 
byly odebírány vždy ve stejný čas před a za HKF. Zde je patrné, že rozklad dehtových 
sloučenin probíhá efektivněji. Teplota v HKF byla na vyšší hodnotě než v předchozím 
případě, filtr byl nahříván na teplotu 800°C.  

 

 
Obr. 39.: Ukázka vzorku dehtu v odběrové trati, vzorek odebrán po katalytickém čištění 

v HKF 
 

Odebrané vzorky dehtových sloučenin před a za HKF při zplyňování stébelnin 
vykazují pokles dehtů po vyčištění. Vliv rozdílné teploty filtru na účinnost katalyzátoru 
koresponduje s hodnotami naměřenými zplyňování dřevní biomasy. Metody čištění plynu při 
použití přírodních katalyzátorů fungují stejně při zplyňování stébelnin jako při zplyňování 
dřevní biomasy. 

13.1.2 Kovové katalyzátory 
Špatný vliv na funkci většiny katalyzátorů mají obecně sloučeniny síry. Tento problém 

se však týká hlavně kovových katalyzátorů. Na kovové katalyzátory účinkují jako jed 
sloučeniny prvků ze Vb a VIb skupiny periodické tabulky prvků (S, As, Se, Te, Pb, Sb atp.). 
Dále mají tento neblahý vliv na kovové katalyzátory sloučeniny obsahující nenasycené vazby 
(CO, kyanid, nenasycené uhlovodíky) [67]. 

V minulosti byly v laboratořích EÚ testovány niklové katalyzátory na čištění 
produkovaného plynu. Pro niklové katalyzátory jsou hlavním katalytickým jedem sloučeniny 
síry a to i přes velmi nízké obsahy síry v původní biomase (dřevní štěpka) [67]. Protože 
stébelniny vykazují vyšší obsahy síry než dřevní štěpka, pro kterou byly niklové katalyzátory 
vyzkoušeny a problémy s deaktivací sírou se u ní projevovaly, tak se od použití těchto typů 
katalyzátoru upustilo. Po krátké době experimentu by docházelo k deaktivaci funkce 
katalyzátoru, nehledě na to, že kovové katalyzátory jsou velmi drahé a poměrně těžko 
dostupné. 

Hodnota obsahu síry je u stébelnin sice vyšší než u dřevin, ale stále je nízká oproti 
klasickým fosilním palivům. Při zplyňování biomasy byly koncentrace HCl a H2S 
v nevyčištěném plynu pod hranicí detekce použité analytické metody [65]. Ani po spálení 
plynu nepřesahuje koncentrace SO2 povolený emisní limit 2500 [mg.mn

-3]. Další zařízení tedy 
není významně ohrožováno korosivními účinky. 
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14 Závěr 
Tato práce se zabývá problematikou zplyňování stébelnin a následně čištěním 

produkovaného plynu. Konkrétně se zaměřuje na ověření možnosti termického zplyňování 
„netradičních“ paliv ve fluidním loži. Po realizaci zplyňování stébelnin se práce dále zaměřuje 
na metody čištění plynu produkovaného ze stébelnin a jiných alternativních paliv. Dílčími 
cíly bylo provedení teoretické rešerše na dané téma a experimentální ověření vyvozených 
poznatků. Vyprodukovaný surový plyn má podle výrobců koncových zařízení nevhodnou 
čistotu pro další výrobu elektrické energie a tepla. 

První část práce je věnována literární rešerši dané problematiky. Ve stručnosti je zde 
uvedeno rozdělení biomasy pro energetické účely, blíže je určena zkoumaná skupina stébelnin 
a popsány jejich vlastnosti. Stébelniny se oproti dřevní biomase liší zejména konzistencí, 
sypnou hmotností, výhřevností. Všechny tyto vlastnosti výrazně ovlivňují možnosti 
manipulace s palivem, dále jeho úpravu, transport paliva a v neposlední řadě také samotný 
proces zplyňování. Rozdíly mezi dřevinami a stébelninami jsou také v prvkovém a 
chemickém složení jednotlivých paliv. Stébelniny obecně vykazují oproti dřevinám o něco 
nižší podíl prchavé hořlaviny a naopak vyšší podíl síry a chlóru. Tyto vlastnosti závisí na 
konkrétním druhu rostliny a způsobu pěstování, sklízení a další manipulace. 

Energetická využitelnost stébelnin je dále snižována vyšší obsahem popela, který má 
navíc nevhodné vlastnosti komplikující energetické využívání stébelnin. Problémy způsobené 
nízkou teplotou tavení popelovin se projevují zejména při zplyňování, protože redukční 
atmosféra ve zplyňovacím reaktoru ještě zvyšuje riziko spékaní popelovin.  

Následující kapitoly principielně popisují proces termického zplyňování a zaměřují se 
hlavně na zplyňování ve fluidním loži. Dále navazují kapitoly zabývající se nečistotami 
v produkovaném plynu. Pozornost je věnována především dehtovým sloučeninám, jejich 
vlastnostem, rozdělení, původu a nežádoucímu vlivu na provoz zařízení při využívání 
výsledného plynu. Výsledkem je zjištění, že dehty obsažené v surovém plynu dosahují až o 
několik řádů vyšší hodnoty (až 10 [g.mn

-3]), než je vhodné pro použití v například spalovacím 
motoru (max. 50 [g.mn

-3]). 
Následuje popis metod čištění plynu od nežádoucích složek. Rešerše popisuje jak 

primární tak sekundární metody čištění. Tedy na metody omezující vznik dehtových 
sloučenin při jejich vzniku (primární metody) a na ty, které se také zaměřují spíše na 
odstraňování dehtových sloučeniny z plynu (sekundární metody). Ve výsledku se jako 
vhodnější jeví sekundární metody čištění produkovaného plynu. Díky nim lze dosáhnout až o 
řád nižších obsahů dehtů než při použití primárních metod čištění. 

Spíše než metody absorpce a separace dehtů vyhovují požadavkům na efektivitu lépe 
metody založené na principu rozkladu dehtů. Termický rozklad dehtových sloučenin je však 
ve výsledku velmi energeticky náročný. V případě zplyňování stébelnin obzvláště, neboť 
nevhodné vlastnosti stébelnin zabraňují použití vyšší teploty zplyňování při produkci plynu. 
Produkovaný plyn se pak při použití sekundárních metod termického rozkladu musí ohřívat až 
o stovky °C, aby v něm mohly proběhnou termické krakovací reakce dehtů. V tomto ohledu je 
výhodnější redukovat dehtové sloučeniny za přítomnosti katalyzátorů. Katalyzátory umožňují 
rozkládání těžkých uhlovodíků za nižší teploty než při termickém rozkladu. Potřebná teplota 
závisí na typu použitého katalyzátoru. V zásadě jsou k dispozici dva typy katalyzátorů, jsou to 
přírodní a průmyslově vyráběné. Přírodní katalyzátory jsou dostupné za nízkou cenu, bohužel 
mají malou aktivitu a vyžadují vyšší provozní teplotu (cca 800 až 850°C). Naproti tomu 
průmyslové katalyzátory jsou velice drahé, ale mají vysokou aktivitu a nižší pracovní teplotu 
(cca 500°C). 

Další část práce s věnuje popisu měřících metod a popisu experimentálního zařízení, 
vybavení a požité měřící techniky. Zaměřuje se na popis odběru vzorků produkovaného plynu 
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a vzorků dehtových sloučenin. Dále je zde popsána metodika měření charakteristických teplot 
popelovin. Následuje specifikace paliv vhodných pro experimenty, údaje vychází ze zkoušek 
provedených na zařízení Biofluid v minulosti. 

Samotné experimentální měření je rozděleno do dvou částí. První část se věnuje 
měření charakteristických teplot popelovin. Měření tavení popelovin bylo prováděno na 
laboratorní pozorovací peci. Byl posuzován vliv teploty hoření paliva a vliv rychlosti ohřevu 
vzorku popela na výslednou teplotu tavení popelovin. Byla testována různá paliva (sláma, 
šťovík a dřevo), spálená při teplotách 400, 600 a 800°C. Ukázalo se, že vliv spalovací teploty 
paliva na výsledné charakteristické teploty není ve sledovaném rozmezí nijak významný. 
Zjištěné hodnoty charakteristických teplot popelovin vycházejí podobně jen s mírným 
rozptylem. U popela vzniklého spálením dřeva se projevuje mírná tendence k poklesu hodnot 
teplot měknutí a tání vlivem vyšší spalovací teploty. Naopak měření charakteristických teplot 
popele šťovíku naznačuje závislost opačnou. Obecně se tato souvislost jeví jako 
nejednoznačná. 

Významnější změny v charakteristických teplotách popelovin byly pozorovány při 
posuzování vlivu rychlosti ohřevu vzorku. Každý vzorek popela reaguje na rychlost ohřevu 
jinak. Popel ze dřeva má teploty deformace vyšší při rychlejším ohřevu vzorku. Naopak sláma 
vykazuje při rychlejším ohřevu vzorku teploty měknutí a tání nižší než při pomalejším 
průběhu nárůstu teploty. Rychlost ohřevu vzorku popela má vliv na charakteristické teploty 
popelovin, závisí však na konkrétním typu paliva.  

Druhá experimentální část se zaměřuje na zkoušky zplyňování různých druhů paliv na 
experimentálním zplyňovacím zařízení Biofluid 100. Bylo testováno několik druhů 
alternativních paliv s cílem zjistit možnosti jejich využití v technologii Biofluid. Každé 
z použitých paliv (řepka, šťovík, vojtěška, sláma, digestát, luční směs a dřevotříska) má svoje 
specifika, která jsou blíže popsána v práci. 

Obecně se jako hlavní problém jeví udržení stabilního procesu zplyňování v závislosti 
na typu paliva. Paliva jako šťovík, řepka a dřevotříska se zplyňovat více méně dařilo. Udržet 
stabilní proces zplyňování u zbylých paliv bylo problematické. Například u luční směsi 
nepomohlo ani dávkování inertního materiálu (štěrk, dolomit) do fluidní vrstvy. Hlavní 
příčinou je nerovnoměrnost dávkování paliva do reaktoru, Což je způsobeno vytvářením 
klenby v zásobníku, zapěchováváním podávacího šneku a spékáním popelovin ve fluidní 
vrstvě. 

K eliminaci těchto problémů je třeba navrhnout některá opatření. Prvním z nich je 
použití šneku s rostoucím stoupáním, aby  v něm nedocházelo ke zhušťování paliva. Dále je 
třeba zajistit, aby nedocházelo ke klenbování a zhutňování paliva v zásobníku. Jednu z 
možností pro surové palivo představuje varianta vyřazení zásobníku z technologie, a dávkovat 
palivo z rozdružovacího zařízení přímo do generátoru, jak tomu bývá u peletizačních linek. 

Provozní problémy způsobené nízkou teplotou tavení popelovin použitého paliva lze 
odstranit přidáváním aditiv, které dokáží teplotu tavení popelovin zvýšit. Jako vhodné a 
relativně široce dostupné aditivum se ukazuje dolomit. V tomto ohledu ovšem vyvstává 
otázka jakou formou patřičné aditivum do paliva dávkovat. Při dávkování dolomitu přímo do 
fluidní vrstvy nedochází k očekávanému zlepšení, často dochází k připečení částeček 
dolomitu do popele. Pravděpodobně se vlivem vlhkosti nízké teploty dolomit obalí prachem a 
popelem a následně se tento „shluk“ zahřeje na vyšší teplotu a dojde k zapěchování. Při 
zapěchování fluidní vrstvy se sníží přísun paliva, tím dojde k lokálnímu nárůstu teploty již 
vzniklé shluky kolem dolomitu se zapečou do pevné krusty. Což vede k provozním 
problémům a následně k odstávce zařízení. 

Jako vhodnější se ukazuje dolomit rozemlít na jemnější frakci a dávkovat dolomit 
přímo do paliva. Použití jemnější frakce dolomitu zvětší reakční plochu, ovšem s ohledem na 
to, aby jemná frakce dolomitu nebyla unášena pryč z fluidní vrstvy. Zde však může nastat 
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problém s dávkováním. Při promíchávání paliva v zásobníku paliva často dochází k jevu, kdy 
jemnější frakce propadává na dno zásobníku a dostane se do dopravního šneku a tím i do 
fluidní vrstvy jako první. Dávka dolomitu přisypaná do paliva tedy odejde ze zásobníku na 
začátku experimentu a zbylá část paliva je zplyňována v podstatě bez příměsi aditiva. Jednou 
z možností by bylo nechat palivo peletovat přímo s příměsí dolomitu, zajistila by se tím 
stabilita dávkování aditiva z průběhu zplyňování. 

Co se týká návrhu metod čištění produkovaného plynu, ten souvisí s vyhodnocením 
obsahu nežádoucích látek. Lze je v podstatě rozdělit na prach a dehty. Prachu je v plynu 
produkovaném ze stébelnin o něco více než v plynu pocházejícím ze dřevní biomasy. 
Nicméně metody odprašování jsou v obou případech stejné. Nejvýhodnější se jeví použít 
cyklónový odlučovač tuhých částic, má dostatečnou účinnost a nevyžaduje vnější přívod 
energie. Součástí experimentálního zařízení Biofluid je cyklónový odlučovač tuhých částic. 
Cyklon funguje správně, ale při delším provozu dojde k zaplnění svodové trubky cyklónu a 
účinnost odprašování se sníží. Doporučním je zvýšit objem nádoby na zachytávání 
odloučeného prachu a polokosíku, popřípadě svodovou trubku vybavit uzávěrem, aby ji bylo 
možno čistit za provozu. 

Do kategorie dehtů spadá široké množství sloučenin, zejména se jedná o těžké 
uhlovodíky. Jejich nebezpečí pro provoz energetických zařízení spočívá v kondenzaci 
dehtových sloučenin na přístupových trasách plynu. Metoda čištění plynu rozkladem těchto 
sloučenin na jednodušší molekuly funguje na všechny dehtové sloučeniny. V tomto ohledu 
není tedy podstatné konkrétní složení dehtů, ale spíše jejich celkový obsah v produkovaném 
plynu. Koncentrace dehtů také závisí na konkrétním druhu stébelnin nebo dřevin. Některé 
dřeviny uvolňují při zplyňování více dehtů než stébelniny. Metody čištění plynu od dehtových 
sloučenin jsou pro oba druhy materiálu stejné. Vzhledem k podmínkám zplyňování na 
zařízení Biofluid jsou nejvhodnější sekundární katalytické metody čištění plynu. 

Byla ověřována sekundární katalytická metoda čištění generovaného plynu. Jako 
katalyzátor se používal dolomit, protože je dobře dostupný a z dřívějších experimentů je jeho 
funkce na produkovaný plyn ověřena. Kovové katalyzátory se vzhledem k náchylnosti na 
deaktivaci vlivem sloučenin síry obsažených v původním palivu ukazují jako nevhodné.  

Při ověřování metod čištění produkovaného plynu od dehtů narážely experimenty na 
problémy s udržením procesu zplyňování. I přes tyto provozní nesnáze se podařilo ověřit 
metodu čištění produkovaného plynu. Podařilo se odebrat vzorky při rozdílných provozních 
teplotách horkého filtru. Naměřené hodnoty účinnosti dolomitového katalyzátoru při 
zplyňování stébelnin korespondují s hodnotami naměřenými při zplyňování dřevní štěpky. 
Metoda čištění produkovaného plynu od dehtových sloučenin pomocí dolomitového 
katalyzátoru je použitelná i pro zplyňování stébelnin. 

 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 104 -  

15 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

15.1 Seznam zkratek 
OZE obnovitelné zdroje energie 
OEI Odbor Energetického Inženýrství 
EÚ Energetický ústav 
RRD rychle rostoucí dřeviny 
BRO biologicky rozložitelný odpad 
BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad 
BRPO biologicky rozložitelný průmyslový odpad 
MEŘO methylester řepkového oleje 
TTS tuhá topná směs (tříděný odpad) 
FB Fluidized Bed (fluidní lože) 
BFB Bubbling Fluidized Bed (bublinkující fluidní lože) 
CFB Circulating Fluidized Bed (cirkulující fluidní lože) 
PAH polycyklické aromatické uhlovodíky 
BTX frakce – benzen, toluen, xylén 
RDF refuse-derived fuels (paliva na bázi odpadů) 
PCDD/F polychlorovaný dibenzo dioxin/furan 
PCB polychlorovaný bifenylů 
HKF horký katalytický filtr 
MSW Municipal Solid Waste (komunální pevný odpad) 
MJ měřicí jednotka 
EJFZ experimentální jednotka fluidního zplyňování (Biofluid) 
EMS elektronický měřicí systém 
 
 
 

15.2 Seznam označení 
Cl [%hm] hmotnostní obsah chlóru 
S [%hm] hmotnostní obsah síry 
∆Hr [kJ.mol-1] reakční teplo  
T0 [K] standartní podmínky - teplota 
p0 [kPa] standartní podmínky - tlak 
VP [Nm3] objem plynu 

( )P
r
iQ  [kJ/m3

n], 
[MJ.m-3

n] 
výhřevnost plynu 

( )B
r
iQ  [kJ/kg] výhřevnost biomasy 

MB [kg] množství biomasy 
EP [-] ekvivalentní poměr 

N2 












Biomasy

Plynu

kg

kmol
 množství dusíku na kilogram paliva 

O2 












Biomasy

O

kg

kg
2  množství kyslíku na kilogram paliva 
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H2 












Biomasy

H

kg

kg
2  množství vodíku na kilogram paliva 

C 












Biomasy

C

kg

kg  množství uhliku pro reakci (bilance uhlíku) 

Cε  [-] účinnost přeměny uhlíku 

coolε  [-] účinnost přeměny uhlíku vytažená na studený plyn 
cdehet [g.mn

-3] obsah (koncentrace) dehtu 
tprac [°C] pracovní teplota 
tplyn [°C] teplota plynu 
M [g/mol] molární hmotnost 
tspal [°C] teplota spalování 
tcalc [°C] teplota kalcinace 
T 101 [°C] teplota meřená ve spodní části generátoru (primární zóna) 
T102 [°C] teplota meřená ve střední části generátoru 
T103 [°C] teplota meřená v horní části generátoru 
T106 [°C] teplota meřená v cyklónu (výstupní teplota plynu) 
T201 [°C] teplota meřená na stěně HKF (horní) 
T202 [°C] teplota meřená na stěně HKF (střední) 
T203 [°C] teplota meřená na stěně HKF (dolní) 
T211 [°C] teplota meřená v ose HKF 
T212 [°C] teplota meřená v ose HKF 
T213 [°C] teplota meřená v ose HKF 
T214 [°C] teplota meřená v ose HKF 
DP1 [Pa] tlaková ztráta fluidního lože 
tdef [°C] teplota deformace popelovin 
tměknutí [°C] teplota měknutí popelovin 
ttání [°C] teplota tání popelovin 
ttečení [°C] teplota tečení popelovin 
tžíhání [°C] teplota žíhání 

2Ox  [%obj] měřená koncntrace kyslíku v plynu 

2COx  [%obj] měřená koncntrace oxidu uhličitého v plynu 

COx  [%obj] měřená koncntrace oxidu uhelnatého v plynu 

yxHCx  [%obj] měřená koncntrace uhlovodíku v plynu 

pzásobník [kPa] tlak v zásobníku paliva 
 
 

 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 106 -  

16 SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr. 1.: Algoritmus chemických procesů nastávajících ve zplyňovacím reaktoru[11]..... 13 
Obr. 2.: Teoretické složení plynu v závislosti na zplyňovacím poměru při zplyňování 

vzduchem[11][13]............................................................................................... 14 
Obr. 3.: Typický výkon různých zplyňovacích generátorů [20] ......................................... 18 
Obr. 4.: Typy zplyňovacích generátorů s pevným ložem [21]........................................... 19 
Obr. 5.: Typy zplyňovacích generátorů s fluidním ložem [21].......................................... 20 
Obr. 6.: Typy zplyňovacích generátorů s unášivým ložem [25]........................................ 21 
Obr. 7.: Vývoj dehtu s ohledem na teplotu[11][31].......................................................... 23 
Obr. 8.: Zobrazení molekul dibenzo-dioxinu a dibenzo-furanu[38].................................. 28 
Obr. 9.: Celkové uspořádání BIOFLUIDU včetně HKF.[5] ............................................. 34 
Obr. 10.: Schéma experimentálního stendu BIOFLUID s vysokoteplotním filtrem............ 35 
Obr. 11.: Pozorovací laboratorní pec a optické záznamové zařízení pro vyhodnocování 

měření teploty tavení popele [49]....................................................................... 36 
Obr. 12.: Ukázka práce vyhodnocovacího softwaru [49].................................................... 36 
Obr. 13.: Ukázka vzorkovnice na odebíraný vzorek plynu.................................................. 37 
Obr. 14.: Schematické znázornění principu odběru vzorku dehtu [9]................................. 37 
Obr. 15.: Schematické znázornění tavení pokusného válečku popele dle normy [50]“...... 38 
Obr. 16.: Schéma experimentálního zařízení Biofluid 100, pouze zplyňovací jednotka 

s dvěma zásobníky paliva.................................................................................... 40 
Obr. 17.: Ukázka vzorku nadrcené dřevotřísky................................................................... 46 
Obr. 18.: Molekula anti-bakteriálního činidla triclosan [57]............................................. 47 
Obr. 19.: Umístění a zapojení měřicí jednotky MJ2 v laboratořích OEI (venkovní 

provedení)............................................................................................................ 55 
Obr. 20.: Zapojení měřicí jednotky MJ3 (slouží pouze a měření obsahu vodíku 

v produkovaném plynu)....................................................................................... 56 
Obr. 21.: Umístění jednoho z tyčových termočlánků (typ K)............................................... 56 
Obr. 22.: Snímač tlakové ztráty fluidního lože zplyňovacího reaktoru................................ 57 
Obr. 23.: Zařízení INFRALYT 5000 pro on-line vyhodnocování základních složek 

produkované plynné směsi. ................................................................................. 58 
Obr. 24.: Bezpečnostní membrána s trhacím členem na zásobníku paliva......................... 61 
Obr. 25.: Fotografie spečeného kousku popela z fluidní vrstvy a napěchovaného kousku 

paliva z podávacího šneku při zplyňování pelet z vojtěšky................................. 66 
Obr. 26.: Odebrané vzorky dehtu při zplyňování pelet z vojtěšky....................................... 67 
Obr. 27.: Ukázka zadehtování netěsností na uzávěru malého palivového zásobníku.......... 70 
Obr. 28.: Pohled do spodní části zplyňovacího reaktoru při servisní odstávce a spečené 

kousky popela z fluidní vrstvy po experimentu se šťovíkovými peletami............ 74 
Obr. 29.: Pohled do spodní části fluidního lože reaktoru (dochází k zapěchování vstupu 

vzduchu i paliva)................................................................................................. 77 
Obr. 30.: Ukázka spečence popelovin získaná z fluidní vrstvy po zplyňování slaměných 

pelet..................................................................................................................... 78 
Obr. 31.: Ukázka slepení popelovin s inertním materiálem do jednolité vrstvy a nalepování 

vzniklých popelovin a stěny zplyňovacího reaktoru............................................ 81 
Obr. 32.: Zapěchovaná sláma vysypaná ze zplyňovacího reaktoru..................................... 81 
Obr. 33.: Pohled do spodní části fluidního lože reaktoru (dochází k zapěchování vstupu 

vzduchu i paliva)................................................................................................. 84 
Obr. 34.: Pohled do zásobníku paliva při doplňování paliva. Dochází částečně k vytváření 

klenby, je patrný propad jemné frakce paliva do spodní části zásobníku........... 84 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 107 -  

Obr. 35.: Ukázka výstupního diagramu z plynového chromatografu HP6890 s hmotnostním 
detektorem HP5973 při analýze složení dehtových sloučenin............................ 87 

Obr. 36.: Ukázka výstupního diagramu z plynového chromatografu HP6890 s hmotnostním 
detektorem HP5973 při analýze složení odebraných vzorků plynu.................... 88 

Obr. 37.: Ukázka vzorkovnice se vzorkem dehtu a sedlinou na dně nádobky - odebráno při 
zplyňování dřevotřísky......................................................................................... 93 

Obr. 38.: Vzorky dehtu odebrané před a za horkým katalytickým filtrem (HKF) při 
zplyňování dřevotřísky......................................................................................... 98 

Obr. 39.: Ukázka vzorku dehtu v odběrové trati, vzorek odebrán po katalytickém čištění 
v HKF................................................................................................................ 100 

 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 108 -  

17 SEZNAM TABULEK 
Tab. 1.: Vybrané vlastnosti některých druhů bio-paliv (data převzata z [4]) Str. 9 
Tab. 2.: Přehled základních zplyňovacích reakcí [7][8][10]   Str. 12 
Tab. 3.: Příklady složení plynu (typické rozmezí hodnot dosahované při měření v 

laboratořích Energetického ústavu)     Str. 15 
Tab. 4.: Obsahy dehtů v produkované plynné směsi [12]   Str. 25 
Tab. 5.: Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva [51]   Str. 39 
Tab. 6.: Objemové hmotnosti paliv ze slámy [52]    Str. 40 
Tab. 7.: Základní prvkový rozbor nadrcené dřevotřísky [56]   Str. 47 
Tab. 8.: Energetické parametry zkušebního vzorku nadrcené dřevotřísky [56] 
           Str. 47 
Tab. 9.: Chemický rozbor popelovin z drti z nábytku [56]   Str. 48 
Tab. 10.: Hodnoty naměřených charakteristických teplot popelovin z paliv používaných 

pro zplyňování v Biofluidu, (Pozn.: tlak při lisování zkušebního tělíska.) 
           Str. 52 
Tab. 11.: Snímače připojené k měřící jednotce MJ2    Str. 55 
Tab. 12.: Objemová koncentrace vodíku (H2) v průběhu zplyňování pelet z řepky 
           Str. 67 
Tab. 13.: Hodnoty koncentrací základních složek vzorků plynů odebraných při zplyňování 

jednotlivých druhů paliv při referenční teplotě 780°C   Str. 89 
Tab. 14.: Hodnoty koncentrací složek produkovaného plynu ze stejného paliva (šťovík) za 

rozdílných zplyňovacích teplot      Str.90 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 109 -  

18 SEZNAM GRAFŮ 
Graf. 1.: Zobrazuje porovnání obsahu chloru a síry v jednotlivých druzích 

biopaliv.(hodnoty z [4])       Str. 10 
Graf. 2.: Biochemický rozbor některých druhů biomasy (data převzata z[4]) Str. 42 
Graf. 3.: Obsah popelovin jednotlivých druhů biomasy (data převzata z [4]) Str. 43 
Graf. 4.: Hlavní sloučeniny obsažené v popelu ze dřevní biomasy (data převzata z [4]) 
           Str. 43 
Graf. 5.: Hlavní sloučeniny obsažené v popelu z nedřevní biomasy - stébelniny(data 

převzata z [4])        Str. 44 
Graf. 6.: orovnání složení popelovin některých typů odpadních materiálů. [55] Str. 44 
Graf. 7.: Teplota deformace popelovin při rychlosti ohřevu vzorku 5°C/min Str. 50 
Graf. 8.: Teplota měknutí popelovin při rychlosti ohřevu vzorku 5°C/min Str. 50 
Graf. 9.: Teplota tání popelovin při rychlosti ohřevu vzorku 5°C/min  Str. 50 
Graf. 10.: Teplota deformace popelovin při rychlosti ohřevu vzorku 20°C/min Str. 51 
Graf. 11.: Teplota měknutí popelovin při rychlosti ohřevu vzorku 20°C/min Str. 51 
Graf. 12.: Teplota tání popelovin při rychlosti ohřevu vzorku 20°C/min  Str. 51 
Graf. 13.: Zobrazení výsledků podávacích zkoušek pro různé formy paliva používané při 

experimentálním zplyňování      Str. 53 
Graf. 14.: Porovnání průběhu změn koncentrací CO2 a O2 při zplyňování digestátu 
           Str. 59 
Graf. 15.: Záznam změn koncentrace CO2 v produkovaném plynu při zplyňování digestátu. 

(upravený online záznam měření ze zařízení INFRALYT 5000) Str. 60 
Graf. 16.: Průběh změn koncentrace uhlovodíků (CxHy) v produkovaném plynu při 

zplyňování digestátu (upravený záznam)    Str. 61 
Graf. 17.: Rozsevová křivka fluidní vrstvy po zplyňování různých druhů paliv Str. 62 
Graf. 18.: Průběh teplot v reaktoru při zplyňování pelet z vojtěšky  Str. 63 
Graf. 19.: Průběh přetlaku na výstupu ze zplyňovacího zařízení (PI-1) a přetlaku v zásobníku 

paliva (PI-2)        Str. 64 
Graf. 20.: Vývoj tlakové ztráty fluidního lože v průběhu pokusu (PDI-2)  Str. 65 
Graf. 21.: Obsah vodíku v průběhu experimentu se zplyňováním pelet z vojtěšky 
           Str. 65 
Graf. 22.: Koncentrace CO2 v průběhu experimentu se zplyňováním pelet z vojtěšky 
           Str. 66 
Graf. 23.: Koncentrace CO v průběhu experimentu se zplyňováním pelet z vojtěšky 
           Str. 66 
Graf. 24.: Průběh teplot v reaktoru dehtů při zplyňování pelet z řepky  Str. 68 
Graf. 25.: Koncentrace CO2 v průběhu experimentu se zplyňováním pelet z řepky 
           Str. 68 
Graf. 26.: Koncentrace CO v průběhu experimentu se zplyňováním pelet z řepky 
           Str. 69 
Graf. 27.: Koncentrace vodíku (H2) v průběhu zplyňování pelet z řepky  Str. 69 
Graf. 28.: Průběh teplot v reaktoru při zplyňování pelet ze šťovíku  Str. 71 
Graf. 29.: Průběh přetlaku na výstupu ze zplyňovacího zařízení (PI-1) a přetlaku v zásobníku 

paliva (PI-2)        Str. 71 
Graf. 30.: Vývoj tlakové ztráty fluidního lože v průběhu pokusu (PDI-2)  Str. 72 
Graf. 31.: Frekvence podávacího šneku v průběhu experimentu   Str. 72 
Graf. 32.: Obsah vodíku v průběhu experimentu se zplyňováním šťovíku Str. 73 
Graf. 33.: Koncentrace CO2 v průběhu experimentu se zplyňováním šťovíkových pelet 
           Str. 73 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 110 -  

Graf. 34.: Koncentrace CO v průběhu experimentu se zplyňováním šťovíkových pelet 
           Str. 74 
Graf. 35.: Průběh teplot v reaktoru a naznačení časového průběhu odběru vzorku dehtů při 

zplyňování pelet ze slámy      Str. 75 
Graf. 36.: Vývoj tlakové ztráty fluidního lože v průběhu pokusu (PDI-2  Str. 76 
Graf. 37.: Obsah vodíku v průběhu exper. se zplyň. slaměných pelet  Str. 76 
Graf. 38.: Obsah CO2 v průběhu exper. se zplyň. slaměných pelet Str. 77 
Graf. 39.: Obsah CO v průběhu exper. se zplyň. slaměných pelet   Str. 77 
Graf. 40.: Průběh teplot ve zplyň. generátoru při zplyňování luční směsi  Str. 79 
Graf. 41.: Tlaková ztráta fluidní vrstvy při zplyňování luční směsi  Str. 80 
Graf. 42.: Průběh tlaku v rektoru vrstvy při zplyňování luční směsi  Str. 80 
Graf. 43.: Průběh teplot v reaktoru a naznačení časového průběhu odběru vzorku dehtů při 

zplyňování dřevotřísky       Str. 82 
Graf. 44.: Vývoj tlakové ztráty fluidního lože v průběhu pokusu (PDI-2)  Str. 83 
Graf. 45.: Průběh přetlaku na výstupu ze zplyňovacího zařízení (PI-1) a přetlaku v zásobníku 

paliva (PI-2)        Str. 83 
Graf. 46.: Průběh teplot v reaktoru při zplyňování digestátu   Str. 85 
Graf. 47.: Průběh změn koncentrace CO2 v průběhu experimentu se zplyňováním digestátu 

          Str. 86 
Graf. 48.: Průběh změn koncentrace CO v průběhu experimentu se zplyňováním  

digestátu         Str. 86 
Graf. 49.: Grafické znázornění rozdílů složení vzorků plynu odebraných při zplyňování 

jednotlivých druhů paliv při referenční teplotě 780°C   Str. 89 
Graf. 50.: Znázornění rozdílu složení produkovaného plynu ze stejného paliva (šťovík) za 

rozdílných zplyňovacích teplot      Str. 90 
Graf. 51.: Složení vzorků dehtových sloučenin odebraných při zplyňování jednotlivých 

druhů paliv při referenční teplotě 780°C     Str. 91 
Graf. 52.: Složení vzorků dehtových sloučenin odebraných při zplyňování jednotlivých 

druhů paliv při referenční teplotě 780°C     Str. 92 
Graf. 53.: Vliv zplyňovací teploty na koncentrace dehtových sloučenin – zplyňování Řepky 

          Str. 93 
Graf. 54.: Vliv zplyňovací teploty na koncentrace dehtových sloučenin – zplyňování 

Digestátu          Str. 94 
Graf. 55.: Vliv zplyňovací teploty na koncentrace dehtových sloučenin – zplyňování Šťovíku 

          Str. 94 
Graf. 56.: Porovnání obsahu dehtů u stébelnin a dřevin [4]   Str. 95 
Graf. 57.: Teplotní průběh v reaktoru při ověřování metod čištění plynu (palivem byla 

dřevotříska)        Str. 97 
Graf. 58.: Ukázka průběhu teplot v HKF při ověřování metod čistění plynu od dehtů 
           Str. 97 
Graf. 59.: Průběh hodnoty tlakové ztráty fluidního lože při ověřování metod čištění plynu 

(palivem byla dřevotříska)      Str. 98 
Graf. 60.: Obsah dehtových sloučenin odebraných před a za HKF při zplyňování dřevotřísky 

(teplota zplyňování byla od 810 °C do 820°C)    Str. 99 
Graf. 61.: Obsah dehtových sloučenin odebraných před a za HKF při zplyňování řepky 

(teplota zplyňování byla od 780°C)     Str. 99 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 111 -  

19 VLASTNÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
 
1) LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O. Biomass Gasification - Primary 

Methods for Elimination Tar. Acta Polytechnica, 2012, roč. 52, č. 3, s. 66-70. ISSN: 
1210- 2709.  

2) MOSKALÍK, J. Energy recovery from Contaminated Biomass. Acta Polytechnica, 2012, 
roč. 52, č. 3, s. 77-82. ISSN: 1210- 2709.  

3) BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J. Kotle. TZB- info, 2012, roč. 1, č. 12, s. 1-6. 
ISSN: 1801- 4399.  

4) MOSKALÍK, J.; ŠKVAŘIL, J.; ŠTELCL, O.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. 
KONTAMINOVANÁ BIOMASA JAKO PALIVO. In Technika ochrany prostredia 2011 
- zbornik prednášok. Bratislava: Nakladatelstvo STU Bratislava, 2011. s. 313-319. ISBN: 
978-80-227-3519- 3. 

5) MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O.; ŠKVAŘIL, J.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M. ENERGY USAGE 
OF CONTAMINATED BIOMASS. Acta metalurgica slovaca, 2011, roč. 2011 (2), č. 1, s. 
145-152. ISSN: 1338- 1660.  

6) ŠKVAŘIL, J.; MOSKALÍK, J.; FORTELNÝ, Z. Low Calorifoc Valus Gas Combustion. 
In ERIN 2010. 2010. s. 1-9. ISBN: 978-80-7043-866- 4. 

7) ŠTELCL, O.; MOSKALÍK, J.; ŠKVAŘIL, J. Krbová kamna. In Energie z biomasy XI.- 
Sborník příspěvků ze semináře. Brno: FSI VUT Brno, 2010. s. 115-120. ISBN: 978-80-
214-4243- 6.  

8) LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J. Gasification of biomass and sorted municipal 
waste (RDF) and cogeneration with using turbo- set. ERIN 3, 2010, roč. 3, č. 3, s. 8-11. 
ISSN: 1337- 9089.  

9) LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; MOSKALÍK, J.; BALÁŠ, M.; JELÍNEK, M. Zplyňování 
biomasy. Odpadové fórum, 2010, roč. 11, č. 10, s. 18-19. ISSN: 1212- 7779.  

10) BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. KONTINUÁLNÍ M ĚŘENÍ 
VLHKOSTI BIOMASY. In ERIN 2010, sborník příspěvků. Plzeň: 2010. s. 4 ( s.)ISBN: 
978-80-7043-866- 4.  

11) MOSKALÍK, J.; ŠKVAŘIL, J.; ŠTELCL, O.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M. Zplyňování 
kontaminované biomasy. In Energie z biomasy XI. - sborník příspěvků ze semináře. Brno: 
FSI VUT Brno, 2010. s. 93-100. ISBN: 978-80-214-4243- 6.  

12) BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. KONTINUÁLNÍ M ĚŘENÍ 
VLHKOSTI BIOMASY. In Energetika a biomasa 2010, sborník přednášek z konference. 
Praha: ČVUT Praha, 2010. s. 157-164. ISBN: 978-80-01-04523- 7.  

13) MOSKALÍK, J.; ŠKVAŘIL, J.; BALÁŠ, M.; BOGDÁLEK, J. PROBLÉMY PŘI 
MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ TUHÝCH BIO- PALIV. In ERIN 2010. Plzeň: 2010. s. 1-7. 
ISBN: 978-80-7043-866- 4.  

14) ŠKVAŘIL, J.; MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O. Spalování kontaminované biomasy a 
legislativa České republika. In Energie z biomasy XI. Brno: FSI VUT Brno, 2010. s. 109-
114. ISBN: 978-80-214-4243- 6.  

15) BOGDÁLEK, J.; MOSKALÍK, J. Energie z biomasy IX. Energie z biomasy IX - sborník 
příspěvků konference. 1. Brno: FSI VUT Brno, 2009. s. 1-122. ISBN: 978-80-214-3803- 
3.  

16) LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J. Research into Biomass and Waste 
Gasification in Atmospheric Fluidized Bed. In Energy problems and enviromental 
engineering - proceedings. WSEAS, 2009. s. 363-368. ISBN: 978-960-474-093- 2.  



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 112 -  

17) LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; POSPÍŠIL, J. Atmospheric Fluidized Bed 
Biomass and Waste Gasification. WSEAS Transactions, on Power Systems, 2009, roč. 4, 
č. 5, s. 157-166. ISSN: 1790- 5060.  

18) LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. Kogenerace s horkovzdušnou 
turbínou s využitím zplyňování biomasy a odpadů. Acta Metallurgica Slovaca, 2009, roč. 
15, č. 1, s. 174-180. ISSN: 1335- 1532.  

19) MOSKALÍK, J.; BOGDÁLEK, J.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. POPEL Z BIOMASY - 
SPÉKÁNÍ. In Energetika a biomasa 2009 - Sborník příspěvků. Praha: ČVUT v Praze, 
2009. s. 56-61. ISBN: 978-80-01-04295- 3. 

20) MOSKALÍK, J.; LISÝ, M.; BOGDÁLEK, J.; BALÁŠ, M. TERMICKÉ ZPLYŇOVÁNÍ 
STÉBELNIN A JEJICH VLASTNOSTI. In ERIN 2009 - Sborník přednášek (vydáno na 
CD). ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2009. s. 84 ( s.)ISBN: 978-80-248-1982- 2. 

21) MOSKALÍK, J.; BOGDÁLEK, J.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. Problémy při zplyňování 
stébelnin. In Zborník přednášok TOP 2009. Bratislava: Nakladatelstvo STU, 2009. s. 377-
382. ISBN: 978-80-227-3096- 9. 

22) LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z. Kogenerace s 
fluidním zplyňováním biomasy a odpadů. 3T - Teplo, Technika, Teplárenství, 2009, roč. 
19, č. 1, s. 8-13. ISSN: 1210- 6003. 

23) BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; BOGDÁLEK, J. Měření vlhkosti biomasy. In Energie z 
biomasy X. 1. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 6-12. ISBN: 978-80-214-4027- 2. 

24) BOGDÁLEK, J.; MOSKALÍK, J. Energie z biomasy IX. Energie z biomasy IX - sborník 
příspěvků konference. 1. Brno: FSI VUT Brno, 2009. s. 1-122. ISBN: 978-80-214-3803-3. 

25) LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J. Research into Biomass and Waste 
Gasification in Atmospheric Fluidized Bed. In Energy problems and enviromental 
engineering - proceedings. WSEAS, 2009. s. 363-368. ISBN: 978-960-474-093- 2. 

26) LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; POSPÍŠIL, J. Atmospheric Fluidized Bed 
Biomass and Waste Gasification. WSEAS Transactions on Power Systems, 2009, roč. 4, č. 
5, s. 157-166. ISSN: 1790- 5060. 

27) MOSKALÍK, J.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; BOGDÁLEK, J. Tavení popele z biomasy. In 
Energie z biomasy IX - Sborník příspěvků ze semináře. 1. Brno: FSI VUT, 2008. s. 96-
100. ISBN: 978-80-214-3803-3. 

28) LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. Kogenerace s fluidním 
zplyňováním biomasy a odpadů. All for Power, 2008, roč. 2, č. 2, s. 13-16. ISSN: 1802-
8535. 

29) BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J. Biomass Gasification: Gas for Cogeneration Unit 
. WSEAS e-journal Energy and Environment, 2008, roč. 1, č. 4, s. 203-210. ISSN: 1790-
5095. 

30) BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J. Čištění plynů ze zplyňování biomasy pro 
kogenerační jednotku. In technika ochrany prostredie - TOP 2008. Bratislava: Technická 
univerzita Bratislava, 2008. s. 29-34. ISBN: 978-80-227-2896-6. 

31) BOGDÁLEK, J.; MOSKALÍK, J. Těžké kovy ve zbytcích po spalování odpadů. In 
Sborník konference Energie z biomasy VIII. 1. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2008. s. 6-9. 
ISBN: 978-80-248-1829-0. 

32) LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z. Fluidní zplyňování 
biomasy a kogenerace. In Energetika a biomasa 2008. 1. Praha: 2008. s. 59-68. ISBN: 
978-80-01-04017-1. 

33) MOSKALÍK, J. Pevnostní výpočet zásobníku na bio-paliva. Pevnostní výpočet zásobníku 
na bio-paliva. 1. Brno: FSI VUT, 2008. s. 1-11. 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 113 -  

34) BOGDÁLEK, J.; MOSKALÍK, J. Těžké kovy v tuhých spalovenských zbytcích. In 
Energie z biomasy IX - sborník konference. 1. Brno: FSI VUT Brno, EÚ - OEI, 2008. s. 
28-33. 

35) BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J. Gas from Biomass Gasification in Cogeneration. 
In New Aspects of Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment. 1. Athens, 
Greece: WSEAS Press, 2008. s. 126-131. ISBN: 978-960-6766-97-8. 

36) LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J. Možnosti kogenerace s 
turbosoustrojím při zplyňování biomasy. In Energie z biomasy IX. 1. Brno: VUT v Brně, 
2008. s. 74-78. ISBN: 978-80-214-3803-3. 

37) LISÝ, M.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J. Biomass 
Gasification and Cogeneration. In 16th European Biomass Conference & Exhibition. 1. 
Florencie: ETA - Florence, 2008. s. 843-849. ISBN: 88-89407-58-1. 

38) BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J.; SKOBLIA, S.; SKÁLA, Z. Biomass 
Gasification - Gas Cleaning for Cogeneration Unit. In 16th European Biomass Conference 
& Exhibition. 1. Florencie: ETA - Florence, 2008. s. 190-195. ISBN: 88-89407-58-1. 

39) MOSKALÍK, J.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. Stébelniny a jejich zplyňovámí. In Technika 
ochrany prostredia TOP 2008 - zborník prednašok. 1. Bratislava: Vydavatelstvo STU, 
2008. s. 395-401. ISBN: 978-80-227-2896- 6. 

40) MOSKALÍK, J.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; BOGDÁLEK, J. ENERGETICKÉ 
VYUŽÍVÁNÍ STÉBELNIN. In ENERGIE Z BIOMASY VIII Sborník příspěvků ze 
semináře. 1. Ostrava: VŠB-TUO Výzkumné energetické centrum, 2008. s. 31-35. ISBN: 
978-80-248-1829-0. 

41) LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; KOHOUT, P. Možnosti fluidního 
zplyňování biomasy pro kogeneraci. In Energie z biomasy VII. 1. Brno: VUT Brno, 2007. 
s. 89-96. ISBN: 978-80-214-3542-1. 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 114 -  

20 POUŽITÁ LITERATURA 
[1] United Nations: Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, 

FCCC/CP 1997, staženo dne 3.5.2010: 
<http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf> 

[2] 180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů: <http://biom.cz>, Staženo 
dne 4.5.2010 :<http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/180-2005-sb> 

[3] Bechník B.: Biomasa – definice a členění, <http://www.tzb-info.cz> Informační 
portál: Technická Zařízení Budov, Staženo dne 5.6.2010 : <http://www.tzb-
info.cz/t.py?t=2&i=5641&h=205&pl=49> 

[4] Skála Z., Ochodek T.: Energetické parametry biomasy, projekt GAČR 101/04/1278, 
VUT Brno (2007), tisk: Tribun EU s.r.o., ISBN 978-80-214-3493-6 

[5] Moskalík J.: Energetické využívání stébelnin – termické zplyňování, VUT Brno FSI, 
Junior konference (2008) (nevydáno, interní dokumenty FSI VUT Brno 2008) 

[6] Olanders B.,Britt-Marie Steenari: Characterization of ashes from wood and straw, 
Department of Inorganic Chemistry, Chalmers University of Technology and 
University of Göteborg, Biomass and Bioenergy vol.8, no. 2, Elsevier science Ltd., 
Printed in Great Britain (1995) 

[7] Waldheim L., Morris M.: Biomass power generation: Sugar cane bagasse and trash. 
Progress in thermochemical biomass conversion, 17-22 Sep.. Tyrol, Austria. 10 p. 
(2000) 

[8] Klass, D.L.: Biomass for Renewable Energy, Fuels, and Chemicals. Academic Press, 
(1998), London, UK, 651 str., ISBN 0-12-410950-0 

[9] Baláš M.: Katalytické čištění energoplynu niklovými katalyzátory. Pojednání ke 
státní doktorské zkoušce na FSI VUT Brno (2006).    
 Vedoucí disertační práce: Ladislav Ochrana. 

[10] Higman Ch., v.d. Burgt M.: Gasification. Gulf Professional Publishing, Elsevier 
Science, Burlington (2003), ISBN 0-7506-7707-4 

[11] Skoblia S.: Úprava složení plynu ze zplyňování biomasy. Doktorská disertační práce 
na Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší - VŠCHT, Praha (2004) 

[12] Lisý, M., Baláš, M., Kohout, P., Skála, Z.: Fluidní zplyňování vybraných druhů 
biomasy, Sborník přednášek konference Kotle a energetická zařízení 2006, Brno, 
(2006), ISSN 1801-1306 

[13] X.T. Li, J.R. Grace, C.J. Lim, A.P. Watkinson, H.P. Chen and J.R. Kim: Biomass 
gasification in a circulating fluidized bed, Biomass Bioenergy 26, (2004), pp. 171–
193 

[14] Basu P.: Combustion and gasification in fluidized beds, Tailor and Francis Group, 
USA, (2006), 85 – 95, ISBN 0-8493-3396-2 

[15] Knoef, H. A. M.: Overview of Small Scale Biomass Gasification, BTG – 
Netherlands. Proceedings of Expert Meeting „Pyrolysis and Gasification and Waste“ 
edited by A.V. Bridgwater, chapter 35. CPL Press, (2003), ISBN 1-872691-77-3 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 115 -  

[16] Rensfelt E.: Atmospheric CFB gasification – the Greve plant and beyond. In 
Biomass Gasification and Pyrolysis. Berkshire, UK: CPL Press, (1997), p. 139-159. 

[17] Chrz V.: Zplyňování dřevního odpadu pro náhradu ušlechtilých paliv a pro výrobu 
elektrické energie. Česká Energetická Agentura, (1997). 

[18] Whiting K. J.: Pyrolysis and gasification of solid waste – The holy grail of waste 
management? In Incineration 2001 – Combustion, 3rd international symposium on 
incineration and flue gas treatment technologies. Brussels 2 – 4 July (2001) 

[19] Rezaiyan, J., Cheremisinoff, N. P.: Gassification Technologies: A Primer for 
Engineers and Scientists. CRC Press, Boca Raton, USA, (2005),                         
ISBN 0-8247-2247-7 

[20] Waldheim, L., Carpentieri, E.: Update on the Progress of the Brazilian Wood BIG-
GT Demonstration Project. Special Biomass Session, ASME Turbo Expo 98, (1998) 

[21] Olofsson, I., Nordin, A., Söderlind, U.:Initial Review and Evaluation of Process 
Technologies and Systems Suitable for Cost-Efficient Medium-Scale Gasification for 
Biomass to Liquid Fuels. University of Umeå (2005), Sweden, ISSN 1653-055 

[22] Altmann, E., Kellett, P.: Thermal Wood Gasification, status report. Irish Energy 
Centre, Ireland, (1999) 

[23] Skoblja, S. a kol.: Výroba energie z biomasy a odpadu. Sborník příspěvků ze 
semináře „Energie z biomasy“, str. 89 – 98. VUT v Brně, (2003),                           
ISBN 80-214-2543-1 

[24] Podpora lokálního vytápění biomasou – Technologie zplyňování. 
<http://www.biomasa-info.cz/> Informační server projektu EU Společně bez hranic. 
Staženo dne 24.5.2010: <http://www.biomasa-info.cz/cs/techzpl.htm> 

[25] Jean-Samuel Scherb: Coal Gasification - How Coal can be converted into synthetic 
gas (syngas). Denmark. Obrazek stažen dne 22.6.2010: 
<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=685352&page=27 > 

[26] Stevens, D. J.: Hot Gas Conditioning: Recent Progress Wiht Larger-Scale Biomass 
Gasification Systems, Update and Summary of Recent Progress. National 
Renewable Energy Laboratory, Golden, Colorado, USA, (2001)                         
NREL/SR 510-29952 

[27] Kleinhappel, M.: Gas Cleaning in Biomass Gasification Plants, TU Graz – Austria. 
Proceedings of Expert Meeting „Pyrolysis and Gasification and Waste“ edited by 
A.V. Bridgwater, chapter 56. CPL Press, (2003), ISBN 1-872691-77-3 

[28] Kurkela, E., Ståhlberg, P., Laatikainen, J., Simell, P.: Development of Simplified 
IGCC-Processes for Biofuels: Supporting Gasification Research at VTT. 
Bioresource Technology 46 (1993) No.1-2, p. 34 

[29] Coll, R., Salvado, J., Farriol, X., Montané, D.: Steam Reforming Model Compounds 
of Biomass Gasification Tars: Conversion at Different Operating Conditions and 
Tendency towards Coke Formation. Fuel Processing Technology 74, 19÷31, (2001), 
Elsevier 

[30] RAŽNJEVIČ K.: Termodynamické tabulky, Vydavatelstvo technickém a 
ekonomickém literatury, Bratislava (1984) 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 116 -  

[31] Milne, T. A., Abatzoglou, N., Evans, R.J.: Biomass Gasifier „Tars“: Their Nature, 
Formation, and Conversation. National Renewable Energy Laboratory–Colorado, 
(1998), NREL/TPR-570-25357 

[32] Van Paasen, S.V.B et al.: Guideline for Sampling and Analysis of Tar and Particles 
in Biomass Producer Gases. Final report documenting the guideline, R&D work and 
dissemination, (2002), ECN-C-02-090 

[33] Bergman, P.C.A., van Paasen, S.V.B., Boerrgter, H.: The Novel „OLGA“ 
Technology for Complete Tar Removal from Biomass Producer Gas, ECN – 
Netherlands. Proceedings of Expert Meeting „Pyrolysis and Gasification and Waste“ 
edited by A.V. Bridgwater, chapter 38. CPL Press, (2003), ISBN 1-872691-77-3 

[34] Vejvoda J., Machač P., Buryan P.: TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ A 
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH PLYNŮ, VŠCH-T, Ústav plynárenství, koksochemie a 
ochrany prostředí, Praha (2002) 

[35] Solich, M., Skoblja, S., Koutský, B., Malecha, J.: Možnosti vysokoteplotního 
odstraňování sulfanu při zplyňování biomasy a alternativních paliv. Sborník 
příspěvků ze semináře „Energie z biomasy III“, Brno, (2004), ISBN 80-214-2805-8 

[36] Hartman M., Svoboda K., Trnka O., Veselý V.: Odsiřování horkého generátorového 
plynu tuhými sorbenty. Chemické Listy, 93,99-106(1999). 

[37] Oral J., Šikulová P., Bébar L., Stehlík P.: Nová a účinná technologie pro bezpečné a 
spolehlivé snižování emisí dioxinů a furanů ze spaloven odpadů a dalších provozů, 
Příspěvek na konferenci: Dny spalování (2004), ISBN 80-214-2650-0, Dostupné na: 
<http://www.evecobrno.cz/oldweb/download/snizovaniemisidioxinu.pdf> 

[38] SUBSTANCE PROFILES FOR THE PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS, 
<http://www.chem.unep.ch> Informační server projektu :United Nations 
Environment Programme, Division of Technology, Industry and Economics 
Dostupné z <http://www.chem.unep.ch/pops/indxhtms/asses6.html> (2010) 

[39] Partanen J. et al.: Absorbtion of HCL by limestone in hot flue Gates. Part I: the 
effects of temperature, gas atmosphere and absorbent quality, Fuel 84, 1664-1673, 
(2005) 

[40] Bridgwater, A. V.: The Technical and Economic Feasibility of Biomass Gasification 
fot Power Generation. Energy Research Group, Aston University, Birmingham, 
Elsevier Science, Fuel Vol.74 –No. 5, 631 – 653, (1995) 

[41] Steenari B.-M., Lindqvist O.: High-temperature reactions of straw ash and the anti-
sintering additives kaolin and dolomite, Elsevier Science, Biomass and Bioenergy 
Vol. 14, No. 1., 67-76, (1998) 

[42] Olanders B., Steenari B.-M.: Characterization of ashes from wood and straw, 
Department of Inorganic Chemistry, Chalmers University of Technology and 
University of Göteborg, Elsevier Science, Biomass and Bioenergy Vol. 8, No. 2., 
105-115, (1995) 

[43] Lisý M.: Možnosti degradace vysokých uhlovodíků, vznikajících při zplyňování 
biomasy, pomocí dávkování vápence do reaktoru, Acta Mechanica Slovaca, SjF TU 
Košice, (2004) ISSN 1335-2393 

[44] Sutton D. et.al.:Review of literature on on catalysts for biomass gasification, Fuel 
processinj technology 73, 155-173, (2001) 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 117 -  

[45] Delgado J., Aznar M.P., Corella J.: Calcined Dolomite, Magnesite and Calcite for 
cleaning hot gas from a fluidized bed biomass gasifier with steam: Life and 
Usefulness,Ind. Eng. Chem. Res.,35, 3637-3643, (1996) 

[46] Simmel P.: Catalytic hot gas cleaning of gasification gas, VTT 1997 – Phd. Thesis, 
ISSN 1235-0621, (1997) 

[47] Wiedemann H.G., Bayer g.: Note of the thermal decomposition of dolomite, 
Thermochimica Acta, 121, 479-485, (1987) 

[48] Lisý M.: Čištění energoplynu z biomasy v katalytickém vysokoteplotním filtru, 
Pojednání ke státní doktorské zkoušce na FSI VUT Brno (2006). Vedoucí disertační 
práce: Ladislav Ochrana. 

[49] Moskalík J., Škvařil J., Baláš M., Bogdálek J.: PROBLÉMI PŘI MĚŘENÍ 
VLASTNOSTÍ TUHÝCH BIO-PALIV – Příspěvek na konferenci ERIN 2010. 

[50] ČSN ISO 540 44 1359: Tuhá paliva – Stanovení tavitelnosti popela – Vysokoteplotní 
metoda s trubicí, ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT Praha (2000) 

[51] Novák J.: Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva, <http://www.tzb-
info.cz/> staženo dne 27.1.2012 <http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/12-
vyhrevnosti-a-merne-jednotky-palivoveho-dreva>  

[52] Stavební tabulky TZB - vytápění, ISBN 80-239-3447-3, staženo dne 24.4.2012  
<http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/116-objemove-hmotnosti-paliv-ze-
slamy> 

[53] Werthanová M.: Atlas makrostruktury dřeva exotických dřevin, Univerzita 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Chemické složení dřeva, staženo dne 28.6.2012: 
<http://www.atlasdreva.hu.cz/makro_exoticke/teorie_chemicke_slozeni_dreva_.html
> 

[54] Bate-Smith and Swain: Flavonoid compounds. In Florkin M., Mason H.S.. 
Comparative biochemistry. III. New York: Academic Press. (1962) pp. 75–809 

[55] D. Vamvuka, E. Karouki, S. Sfakiotakis : Gasification of waste biomass chars by 
carbon dioxide via thermogravim, Part I: Effect of mineral matter, Elsevier 2010, 
Publication: Fuel 

[56] Alice Kotlánová: PROTOKOL O ZKOUŠCE – vzorku paliva: Akreditovaná 
zkušební laboratoř TÜV NORD Czech 2010 

[57] Obrázek molekuly triclosanu: Staženo dne 20.11.2010,:   
<http://www.quantexlabs.com/AboutTriclosan/ABOUTTRICLOSAN.htm.htm> 

[58] Nigel W. Tame, Bogdan Z. Dlugogorski_, Eric M. Kennedy: Formation of dioxins 
and furans during combustion of treated wood:, Elsevier Science, Progress in 
Energy and Combustion Science 33 (2007) 384–408 

[59] Moskalík J., Baláš M., Lisý M., Bogdálek J.: Tavení popele z biomasy, Sborník ze 
semináře Energie z biomasy IX, VUT Brno Fakulta Strojního Inženýrství, IBSN 
978-80-214-3803-3 

[60] Neeft J.P.A., Knoef H.A.M., Zielke U., Simell P. a další: Guideline for Sampling 
and Analysis of Tar and Particles in Biomass Producer Gases. Energy project 
ERK6-CT 1999-2002, staženo dne 10.9.2004 
<www.ecn.nl/docs/libary/report/2003/c02090.pdf> 



VUT Brno, FSI, Energetický ústav 2012 

Disertační práce: Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

 - 118 -  

[61] TOMAN J.; HÍSEK K.: Přírodou krok za krokem. 3. vyd. Praha : Albatros 
nakladatelství, s.r.o., 2001. 191 s. ISBN 80-00-00912-9. Kapitola Bobovité, s. 96,97. 

[62] Seznam odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize České republiky: k 1.8.1998. 1. 
vyd. Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1998. 134 s. ISBN 80-
86051-15-3 

[63] Elektronický herbář: Brassica napus subsp. napus - brukev řepka olejka, 
<http://botanika.wendys.cz/> staženo dne 14.10. 2012     
 <http://botanika.wendys.cz/kytky/K741.php> 

[64] CZ Biom,: Krmný šťovík. Biom.cz [online]. 2011-07-31 [cit. 2012-12-21]. Dostupné 
z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/krmny-stovik>. ISSN: 1801-2655. 

[65] Lisý M.: Čištění energoplynu z biomasy v katalytickém vysokoteplotním filtru, 
Doktorská dizertační práce na na FSI VUT Brno (2009)    
 Vedoucí disertační práce: Skála Z. 

[66] Skoblia S.,Malecha J., Koutský B.: Zpráva o měřeních na fluidním reaktoru na VUT 
Brno ve dnech 19. a 20. května 2004, interní zpráva VŠCHT při řešení projektu 
EURAKA 

[67] Baláš M.:Čištění energoplynu kovovými katalyzátory,    
 Doktorská dizertační práce na na FSI VUT Brno (2009)    
 Vedoucí disertační práce: Skála Z. 


