








 

 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá technologií zplyňování biomasy. Úvodní část 

práce je věnována biomase, jejímu rozdělení a základním způsobům jejího 

zpracování. Hlavní část se zabývá samotnou problematikou zplyňování, popisuje 

jednotlivé procesy, které během něj probíhají, a také podrobně popisuje různé 

typy zplyňovacích zařízení. Tato práce se také zabývá vytvořeným generátorovým 

plynem, nečistotami, které v něm jsou obsaženy a způsoby jejich odstraňování. 

V závěru práce je stručný popis vybraných aplikací zplyňovacích technologií 

v České republice a Evropě. 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with biomass gasification technology. 

The introductory part is dedicated to biomass, its division and basic ways of its 

processing. The main part deals with gasification itself, describes individual 

processes of gasification and describes different types of gasifiers in detail. This 

thesis deals with synthetic gas, its impurities and ways of their removal. In the last 

section the brief description of selected use of gasification technology in Czech 

republic and Europe is made. 
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Úvod 

Biomasa patří k nejstarším zdrojům energie, kdy byla využívána ke spalování jako 

zdroj tepla. V dnešní době patří spalování dřeva stále k nejčastěji využívaným 

způsobům zpracování biomasy, ale díky novým technologiím existuje mnoho 

jiných procesů, jak biomasu zpracovávat a tím z ní získávat energii. Biomasa patří 

mezi obnovitelné zdroje energie, přičemž se vychází z předpokladu, že během 

jejího spalování se uvolní jen takové množství oxidu uhličitého, jaké rostliny 

v  průběhu svého růstu při fotosyntetických procesech absorbovaly.  

Nejjednodušším a nejlevnějším procesem zpracování biomasy je spalování. 

Výhřevnost dřeva je srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí, proto je možné 

spalovat biomasu v tepelných elektrárnách a vyrábět tak energii. V praxi je však 

velmi složité zajistit kvalitní zdroj biomasy, který by dokázal pravidelně 

a spolehlivě zásobovat takovouto tepelnou elektrárnu. Proto většina tepelných 

elektráren používá jako palivo uhlí. 

Jiným možným způsobem zpracování biomasy, kterým se tato práce zabývá, 

je zplyňování. Jedná se o komplikovanou termochemickou přeměnu paliva za 

nedostatku kyslíku, při které vzniká spalitelný plyn. Hlavní výhodou zplyňování 

oproti  přímému spalování je jeho lepší využitelnost pro výrobu elektrické energie 

s vyšší účinností a nižšími emisemi. Další praktickou výhodou je možnost plyn 

vyrobený zplyňováním uchovávat a využívat ho až v případě potřeby nebo 

možnost tento plyn přepravovat a spalovat na zcela jiných místech či jej dokonce 

využívat jako palivo různých dopravních prostředků. 
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1 Biomasa 

Biomasa je hmota rostlinného či živočišného původu. Jelikož ale živočišná složka 

biomasy není vhodná ke zplyňování, uvažujeme v této práci jako biomasu jen její 

rostlinnou složku. [1] 

Zpracovávání biomasy má řadu výhod, zejména: 

· patří mezi obnovitelné zdroje energie 

· neutrální palivo z hlediska produkce skleníkových plynů 

· zanedbatelný obsah síry 

· často bývá odpadní látkou (nízká cena) 

· běžná dostupnost technologií pro spalování biomasy 

Existuje však řada nevýhod: 

· spolehlivost dodávky biomasy může být náročnější, než u ostatních paliv 

· pěstování biomasy je pouze sezónní, což pro pravidelnou dodávku 

vyžaduje skladovací prostory 

· vyšší cena dopravy a zpracování, než u fosilních paliv (větší objem 

paliva na kilogram hmotnosti) 

1.1 Fotosyntéza 

Základním principem vzniku biomasy je fotosyntéza. Fotosyntéza je složitý 

biochemický proces, při kterém dochází k přeměně sluneční energie na energii 

chemických vazeb.  Z jednoduchých látek, jako je oxid uhličitý a voda, vznikají 

látky složitější, které jsou stavebními látkami při růstu rostlin. [2] 

Základní podmínky nutné k průběhu fotosyntézy jsou: 

· přítomnost vody a oxidu uhličitého - nutné k dodání atomů základních 

látek (uhlík, vodík, kyslík), které budou později tvořit složitější 

sloučeniny 

· působení sluneční energie - zdroj energie potřebný k vytvoření 

složitějších stavebních látek 

· přítomnost chlorofylu 
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Přestože je proces fotosyntézy ve skutečnosti mnohem složitější a méně 

přímočarý, zjednodušeně jej pro naše potřeby můžeme zapsat pomocí 

rovnice 1.1. [2] 

  6!"# + 12$#" + %&'()*(í )(),-.) / !0$3#"0 + 6"# + 6$#"              41517 

Fotosyntéza tedy přeměňuje energii sluneční na energie vazebnou. Díky 

tomu biomasa funguje jako pomyslná zásobárna energie, kterou při zpracovávání 

biomasy (spalování, zplyňování, …) získáváme. Nevýhodou však je velice malá 

účinnost přeměny, která je menší než 1 %. To znamená, že využijeme méně 

než  1  % sluneční energie, která na danou plochu, kde plodina rostla, dopadla. [3] 

Pro porovnání, účinnost dnešních solárních panelů se pohybuje okolo 20 % 

s  možností budoucího zvýšení účinnosti díky použití nových technologií. [4] Toto 

je hlavním důvodem, proč existují spíše solární elektrárny, než rozsáhlé oblasti 

určené k cílenému pěstování biomasy. Velice efektivním způsobem však je 

zpracování biomasy, která je odpadem při výrobě jiných produktů, protože 

z  nechtěné odpadní látky se tak stává palivo. 

1.2 Rozdělení biomasy 

Biomasa se může dělit dle mnoha parametrů. Nejčastěji se však dělí z  hlediska 

jejího získávání a z hlediska obsahu vody. 

Dle způsobu získávání biomasy rozdělujeme biomasu na: [3] 

o Biomasu odpadní – biomasa, která je odpadem v různých 
průmyslových procesech 

o rostlinné odpady ze zemědělské prvovýroby 

o řepková, kukuřičná či obilná sláma, seno, odpady ze sadů 

a  vinic 

o rostlinné odpady z údržby krajiny 

o zbytky po likvidaci křovin, odpad z údržby zeleně 

a  travnatých ploch 
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o lesní odpady 

o odpad z těžby dřeva (pařezy, kořeny, vršky stromů), 

křoviny, nevyužitelné dřeviny (napadené škůdci apod.) 

o organické odpady z průmyslových výrob 

o odpady z dřevařských provozoven (odřezky, piliny, 

hobliny, kůra), cukrovarů a lihovarů a živočišné odpady 

z jatek, mlékáren a konzerváren 

o odpady ze živočišné výroby 

o hnůj, kejda, trus, zbytky krmiv a odpady z přidružených 

zpracovatelských závodů (jatka) 

o komunální organické odpady 

o kaly, organický tuhý komunální odpad 

o Biomasu záměrně produkovanou k energetickým účelům – 

tzv. energetické plodiny 

o lignocelulózové plodiny 

o dřeviny – vrby, topoly, olše, akáty 

o obiloviny 

o travní porosty – sloní tráva, chrastice, trvalé travní porosty 

o ostatní rostliny – konopí seté, čirok, křídlatka, sléz, 

šťovík krmný 

o olejnaté plodiny 

o řepka olejka, slunečnice, len 

o škrobno-cukernaté 

o brambory, cukrová řepa, cukrová třtina, kukuřice, 

topinambur 
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Dle množství obsahu vody rozdělujeme biomasu na: [3] 

1. Suchou 

o zejména dřevo a dřevní odpady, sláma a jiné suché zbytky 
z pěstování zemědělských plodin 

o nejčastěji využívána ke spalování 
2. Mokrou 

o kejda, hnůj a jiné odpady ze živočišné výroby a tekuté komunální 
odpady 

o nevhodné pro spalování, využití v bioplynových technologiích 

3. Speciální biomasu 

o olejniny, škrobové a cukernaté plodiny 

o slouží k získání energetických látek (bionafta, líh) 

1.3 Způsoby zpracování biomasy 

Existuje velké množství způsobů, jak biomasu zpracovávat. Způsob zpracování je 

ovlivněn fyzikálními a chemickými vlastnostmi biomasy, zejména obsahem vody. 

Při zpracování biomasy s nízkým obsahem vody se jedná o termochemickou 

konverzi, tzv. suché procesy. Při zpracování biomasy s  vysokým podílem vody se 

jedná o biochemickou konverzi, tzv. mokré procesy. [5] 

Základní dělení zpracování biomasy: 

1. Termochemická konverze 

a. spalování 
o energetickým výstupem je teplo vázané na vodu/olej 

o odpadním materiálem jsou popeloviny 

b. zplyňování 
o výstupem je spalitelný plyn, dehtový olej nebo uhlíkaté 

palivo 

c. pyrolýza 

o výstupem je opět spalitelný plyn, dehtový olej 

nebo  uhlíkaté palivo 

2. Biochemická konverze 

a. anaerobní fermentace 

o výstupem je bioplyn 

o odpadním materiálem je fermentovaný substrát 

b. aerobní fermentace 

o výstupem je teplo 
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o odpadním materiálem je opět fermentovaný substrát 

3. Fyzikálně-chemická konverze 

a. esterifikace bioolejů 

o výstupem je metylester biooleje, popřípadě glycerin 

b. mechanická konverze 

o štípání, drcení, briketování, peletování a jiná mechanická 

zpracování, při kterých nedochází k získávání energie 

o cílem je připravit materiál pro jednodušší zpracování 
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2 Zplyňování 

Zplyňování je termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném 

či kapalném skupenství na výhřevný generátorový plyn, použitelný pro výrobu 

elektrické energie v plynových motorech, spalovacích turbínách nebo palivových 

článcích. Dochází tedy k přeměně biomasy na kvalitní, vysoce využitelný, 

syntetický plyn. Tento plyn může být spalován k výrobě elektřiny a tepla 

nebo může sloužit k následné produkci tekutých paliv, hnojiv, vodíku či jiných 

produktů. Plyn vyrobený zplyňování obsahuje: [6] 

· výhřevné složky – H2, CO, CH4 a jiné organické sloučeniny obsahující 

uhlík a vodík 

· doprovodné složky – CO2, H2O a N2 

· znečišťující složky – sloučeniny síry a halogenů, dehet, prach a další 

Nutnými podmínkami k průběhu zplyňování jsou přítomnost zplyňovacího 

média a vysoké teploty. Zplyňovacím médiem bývá většinou vzduch, popřípadě 

se používá čistý kyslík s vodní parou nebo čistá vodní pára. Při použití vzduchu 

nebo kyslíku jako zplyňovacího média se spotřebuje přibližně 1/3 množství plynu, 

jaké by bylo potřeba k dokonalému spalování. V reaktoru tedy dochází 

k  nedokonalému spalování, které je zdrojem tepla potřebného k uskutečnění 

dalších procesů, které během zplyňování probíhají. Pokud je použita vodní pára, 

dochází k výrobě plynu s vysokým obsahem vodíku. [6] 

2.1 Zplyňování versus spalování 

Spalování je nejobvyklejším a nejjednodušším způsobem zpracování biomasy. 

Na první pohled se může zdát, že zplyňování a spalování jsou velice podobné 

procesy. To ale není pravda, proto je vhodné, porovnat hlavní odlišnosti 

mezi  spalováním a zplyňováním. 

Zplyňování se od spalování obecně liší zejména tím, že v případě spalování 

se jedná o proces přímé přeměny vstupního, většinou pevného, materiálu na teplo, 

popřípadě elektrickou energii, zatímco u zplyňování se vstupní pevný materiál 

přeměňuje na výstupní výhřevný plyn, který se až poté spaluje pro generování 

tepla, popř. elektrické energie. 
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Princip získávání energie pomocí spalování je poměrně jednoduchý. 

Vstupním materiálem je palivo, které se ve spalovacím kotli spaluje (oxiduje), 

což  má za následek vytvoření tepla (jedná se o exotermickou reakci). Toto teplo 

se obvykle používá k zahřívání vody, která se díky tomu mění na páru. Pára 

proudí do turbíny, jejím lopatkám předá svou kinetickou energii a tím ji roztočí. 

Turbína je pevně spojena s generátorem, který se díky tomu také roztáčí 

a  přeměňuje mechanickou energii na elektrickou. 

Proces zplyňování je oproti spalování velice komplikovaný, nicméně 

pro jednoduché porovnání ho můžeme popsat takto. Vstupním materiálem je 

palivo, které se ve zplyňovacím zařízení spaluje za nedostatku vzduchu (dochází 

k částečnému spalování) - to je zdrojem tepla potřebného pro další procesy. Palivo 

se dále mísí s parou a malým množstvím vzduchu a prochází reaktorem, kde 

na něj působí vysoké teploty a tlaky. Výsledkem tohoto procesu je generátorový 

plyn. Tento plyn se poté čistí od různých nečistot a poté se spaluje v turbínách 

nebo motorech. Výhodou je možnost tento plyn spalovat při vyšších teplotách, 

než jakých se dosahuje při spalování paliva, ze kterého je vyroben. Vyšší teplota 

spalování má za následek vyšší efektivitu, než konvenční parní turbíny a motory 

spalující uhlíková paliva. 

Hlavní odlišnosti mezi zplyňováním a spalováním popisuje tabulka 2.1. 
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Tabulka 2.1: Srovnání zplyňování se spalováním [7] 

ZPLYŇOVÁNÍ SPALOVÁNÍ

Účel
tvorba vysoce využitelného 

spalitelného plynu
tvorba tepla

Typ procesu

termochemické přeměny 
s omezeným množstvím 

kyslíku

kompletní spalování 
s nadměrným množstvím 

kyslíku

Složení plynu
H2, CO, H2S, NH3 + 

nečistoty

CO2, H2O, SO2, NO2 + 

nečistoty

čištění generátorového plynu 
při atmosférickém nebo 

zvýšeném tlaku

čištění velkého množství 
kouřových plynů 

při atmosférickém tlaku

očištěný plyn používán 
pro výrobu chemikálií, paliva 

nebo energie

očištěný plyn vypouštěn 
do ovzduší

všechna síra odebrána 
ve formě čisté síry nebo 

kyseliny sírové

všechna síra přeměněna 

na SO2, který je potřeba 

odstranit - vytváří toxický 
odpad, který musí být 
správně uskladňován

hlavními složkami čistého 

plynu jsou H2 a CO

hlavními složkami očištěných 

spalin jsou H2O a CO2

Pevné produkty polokoks či struska škvára a popel

polokoks - využití jako palivo

struska - stavební materiál
škvára a popel - nebezpečný 

odpad

jemné částice jsou 
recyklovatelné

Teplota 700 až 1500 °C 800 až 1000 °C

Tlak atmosférické až vysoký atmosférický

Čištění plynu

Manipulace 

s pevnými 
produkty
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2.2 Jednotlivé procesy zplyňování 

Zplyňování je ve skutečnosti mnohem komplikovanější a pro zjednodušení může 

být rozděleno do čtyř samostatných procesů. Každý z těchto procesů obvykle 

probíhá v jiných oblastech zplyňovacího zařízení. Přesné umístění závisí na typu 

zplyňovacího zařízení.  

2.2.1 Sušení 

Sušení ve zplyňovači probíhá díky teplu získanému z částečného spalování paliva, 

sušení je tedy proces endotermický (spotřebovává teplo). Hlavním cílem je ohřev 

paliva na takovou teplotu, aby došlo k vypaření přebytečné vody z paliva, 

ale zároveň nedocházelo ke spalování nebo jinému, v této oblasti nežádoucímu, 

procesu. U zplyňování není optimální vlhkost přímo určena, závisí na typu 

zplyňovacího reaktoru, obecně by však neměla přesáhnout 20 %. 

Rychlost sušení závisí zejména na teplotě, rychlosti posuvu materiálu sušící 

zónou, počáteční vlhkosti, ale také na poměru povrchu materiálu k jeho objemu, 

rychlosti difuze vlhkosti v materiálu, síle vázající vlhkost k materiálu a rychlosti 

přenosu tepla. Při vstupu materiálu do sušící zóny se jeho teplota zvýší 

na 100 až 150 °C. U materiálů s nízkou hustotou dochází k mírné změně tvaru 

a zmenšení objemu, zatímco materiály s vysokou hustotou svůj tvar a objem 

nemění. Při sušení nedochází k žádným chemickým reakcím. [9] 

2.2.2 Pyrolýza 

Pyrolýza je tepelný rozklad paliva na jednodušší sloučeniny bez přístupu vzduchu 

či jiného oxidačního činidla. Vznikají pevné, kapalné i plynné produkty, jejichž 

podíl je ovlivněn chemickým složením paliva a koncepcí technologie pyrolýzy. 

Proces pyrolýzy je při zplyňování velice důležitý, protože dochází k reakcím 

v pevné i plynné fázi, což ovlivňuje kvalitu vyrobených produktů. 

Při teplotách okolo 300 až 500 °C dochází k suché destilaci, při které se 

palivo štěpí na plynné látky (tzv. prchavá hořlavina) a kapalné látky, a zbyde z něj 

jen pevný zbytek složený z uhlíku a popelovin. Po zvýšení teplot 

na 500 až 700 °C jsou tyto produkty dále štěpeny a transformovány na plynné 

látky – zejména vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a metan. 
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Tuhý zbytek získaný pyrolýzou se skládá z 80 až 85 % z uhlíku, 

z 15 až 20 % prchavých látek a z malého podílu popela pohybujícího se okolo 

2 %, v závislosti na obsahu popelovin v původním palivu. 

Kapalným produktem pyrolýzy je tzv. pyrolýzní olej, což je směs převážně 

tmavě hnědých, viskózních, kyselých produktů s různými vlastnostmi, 

které mohou obsahovat tuhé nečistoty a vodu. [9] 

2.2.3 Oxidace 

Pásmo oxidace (spalování) se nachází v oblasti přívodu zplyňovacího média. Je to 

jediný proces zplyňování, který je exotermický, tzn. vytváří teplo, které se musí 

dodávat ostatním procesům zplyňování, pokud toto není technologicky ošetřeno 

jinak (například vnějším zdrojem tepla). 

Pokud je použit kyslík nebo vzduch jako zplyňovací médium, vytváří se 

v oblasti vstupu média oxidační oblast s teplotami mezi 800 až 1500 °C. Dochází 

k oxidaci uhlíku a jiných produktů předchozího procesu (pyrolýzy) podle 

následujících rovnic. Znaménko mínus ukazuje, že teplo je při této reakci 

generováno, tzn. odváděno do okolí. [9] 

Částečná oxidace pevného uhlíku: 

   ! +  1
2" #$  % !#                                         &' =  (111 )* , -./03                42516 

Úplná oxidace pevného uhlíku: 

   ! +  #$  % !#$                                               &' =  (798 )* , -./03                42526 

Oxidace oxidu uhelnatého: 

   !# +  1
2" #$  % !#$                                    &' =  (2:7 )* , -./03                42576 

Oxidace vodíku: 

   '$ +  1
2" #$  %  '$#                                   &' =  (282 )* , -./03                 42586 

Oxidace metanu: 

   !'; +  2#$  %  !#$ +  2'$#                     &' =  (:<2 )* , -./03                425>6 
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2.2.4 Redukce 

Spalitelné látky v plynu vznikají redukcí oxidu uhličitého na oxid uhelnatý 

a vodní páry na vodík. Dále pak všechny produkty těchto reakcí mohou reagovat 

mezi sebou či původními látkami a vytvářet tak další látky, které přispívají 

k výrobě paliva. Díky tomu, že tyto reakce probíhají bez přítomnosti kyslíku, 

teplota se snižuje a většina uhlíku je spálena nebo zredukována na oxid uhelnatý 

nebo z reaktoru odchází ve formě nedopalu.  

Kladná hodnota opět ukazuje, že se jedná o endotermickou reakci 

(spotřebovává energii), záporná hodnota znázorňuje exotermickou reakci (vytváří 

energii). [9] 

Redukce CO2 (Boudouardova reakce): 

   ! +  !"#  $ 2!"                                          %& =  173 '( ) *,-./                    02465 

Heterogenní reakce vzniku vodního plynu: 

   ! +  &#" $ !" +  &#                                 %& =  131 '( ) *,-./                    02475 

Heterogenní vznik metanu: 

   ! +  2&#  $  !&8                                          %& =  9:7 '( ) *,-./                   024:5 

Homogenní reakce vodního plynu: 

   !" +  &#" $ !"# +  &#                            %& =  9;1 '( ) *,-./                   024<5 

Homogenní vznik metanu: 

   2!" +  2&#  $  !&8 +  !"#                       %& =  92;7 '( ) *,-./              0241>5 

   !"# +  ;&#  $  !&8 +  2&#"                    %& =  9;1 '( ) *,-./                 024115 

Homogenní redukce oxidu uhličitého: 

   !"# + &#  $ !" +  &#"                            %& =  ;1 '( ) *,-./                    024125 

Konečný plyn se skládá zejména z oxidu uhelnatého, vodíku, metanu 

a malého množství jiných látek jako vodní pára, oxid uhličitý a dusík. 
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2.3 Zpracování paliva 

Existuje velké množství různých biomasových paliv používaných pro zplyňování, 

každé s jinými vlastnostmi jako velikost, tvar, hustota, obsah vlhkosti, obsah 

energie, chemické složení, množství popela po dokončení procesu, homogenita 

materiálu apod. 

Při vlhkosti paliva vyšší než 30 % dochází ke snížení efektivity zplyňování, 

protože značná část energie je spotřebovávána k vypaření vody s tím, 

že vytvořená pára také značně ovlivňuje výsledné chemické složení plynu. Vyšší 

obsah vlhkosti navíc snižuje teplotu procesu, což má díky nedokonalému 

spalování za následek vyšší obsah dehtu v konečném plynu. Nicméně, dosáhnout 

obsahu vlhkosti nižšího než 10 % je energeticky velice náročné a neefektivní, 

proto se nejčastěji využívá palivo s obsahem vlhkosti mezi 10 – 20 %. [9] 

Popel je anorganický materiál obsažený v biomase, který při procesu 

zplyňování nemůže být zpracován. Jeho obsah v materiálu se pohybuje 

od přibližně 1 % u suché biomasy, až po 20 % (v ojedinělých případech i více) 

u různých živočišných hnojiv nebo rostlinných odpadů (např. rýžová sláma). 

Pro snížení celkového odpadu jsou preferována paliva s nízkým obsahem popela 

(méně než 5 %). Důležitým hlediskem je také složení popela, protože některá 

paliva s nízkým obsahem tavení popela mohou být v některých reaktorech těžce 

zpracovatelná. Toto je obzvlášť důležité u reaktorů s fluidním ložem, kde může 

při tavení popela dojít k nalepení popelových částic na sebe, což vede k zastavení 

fluidního lože. To vyžaduje odstávku a vyčištění reaktoru. Aby se těmto 

problémům předcházelo, je možné využít katalytických přísad, jako olivín nebo 

dolomit, které zabraňují lepivosti. Využití speciálních přísad však výrazně zvyšuje 

cenu celého procesu, proto je efektivnějším řešením výběr paliva s jinými 

vlastnostmi. 

Další důležitou charakteristikou ovlivňující zplyňovací reakci je velikost 

částic paliva. Tato vlastnost má velký vliv na rychlost doplňování paliva 

do reaktoru, dobu zpracovávání, množství vyprodukovaného dehtu, teplotu 

a efektivitu zplyňování, proto je potřeba zvážit, jaký typ paliva je vhodný 

pro daný reaktor. Obecně platí, že není vhodné používat palivo s velkým 
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rozptylem velikosti částic, tvaru a hustoty. Tabulka 2.2 zjednodušeně prezentuje 

základní vlastnosti paliva, které uvedené reaktory vyžadují. 

Tabulka 2.2: Požadavky na palivo [10] 

Sesuvný 
protiproudý

Sesuvný 
souproudý

S fluidním 
ložem

S unášivým 
proudem

Velikost částic [mm] 5 - 100 20 - 100 1 - 100 < 0,1

Vlhkost [%] < 50 15 -20 < 40 < 15

Popel [%] < 15 < 5 < 20 < 20

Sypná hmotnost [kg/m3
] > 400 > 500 > 100 > 400

Teplota tavitelnosti 

popela [°C]
> 1000 > 1250 > 1000 < 1250

Typ zplyňovacího reaktoru

 

Příprava biomasy, jako sušení a dělení podle velikosti, je v různých 

měřítcích potřebná pro všechny kombinace paliva a typu reaktoru. Některé typy 

paliv a reaktorů vyžadují větší přípravu paliva, jako například krok zpracování 

paliva navíc (např. granulace), aby bylo možné využít dané palivo pro daný 

reaktor. Tento přístup je nutno zvážit, aby bylo možno využít různých zdrojů 

paliva nebo paliva s nižší nákupní cenou (v nejlepším případě přímo odpadová 

látka jiných technologických zpracování). Tím se může, i přesto, že je potřeba 

přidat jeden krok přípravy navíc, snížit celková cena paliva, vše samozřejmě 

při zachování stejné kvality výstupního plynu. 

2.3.1 Třídění dle velikosti 

Menší části mají větší povrch vzhledem k množství paliva, díky tomu dochází 

k rychlejšímu zplyňování při využití paliva menších rozměrů. S menšími částmi je 

také jednodušší pracovat a dopravovat je do zařízení. Aby se dosáhlo správných 

velikostí, jsou před zplyňováním nutné přípravné procesy jako sekání, řezání 

či drcení. Je-li potřeba dosáhnout opravdu malých částic, využívá se také mletí. 

Po dokončení všech těchto příprav se často používá také zařízení, které opticky 

kontroluje velikosti částic, aby se zajistilo odstranění jakýchkoliv nechtěných 

částic či nečistot. 
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2.3.2 Sušení 

Odstranění nadbytečné vlhkosti se provádí pomocí vypařování, obvykle 

při teplotách okolo 100 – 120 °C. Sušení vyžaduje velké množství energie, proto 

je nejlepším řešením využívat přirozeného vysušování (sušení na slunci) 

než vysušování v umělých vysušovacích komorách. Efektivita zplyňování narůstá 

se snižující se vlhkostí paliva, avšak snižování vlhkosti pod 10 % je velice 

energeticky náročné. 

2.3.3 Pražení 

Pražení se využívá pro palivo, které je potřeba namlít na malé částečky. Jedná se 

o mírné teplotní zpracování (přibližně 30 minut při teplotách 200 – 300 °C 

bez přítomnosti kyslíku), které vede k výraznému nárůstu křehkosti paliva, 

způsobenému snížením obsahu vody a kyslíku v materiálu. Křehkost paliva 

výrazně snižuje práci potřebnou k mletí. 
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3 Zplyňovací reaktory 

Během vývoje zplyňovacích technologií bylo navrženo, zkonstruováno 

a otestováno nepřeberné množství reaktorů v různých provedeních. V průběhu 

dalších let byly koncepty těchto zařízení upravovány a inovovány k zajištění 

maximalizace jejich výkonu a ke zvýšení jejich využitelnosti. Výsledkem těchto 

změn jsou současné zplyňovací reaktory mnoha typů, které můžeme dělit 

do skupin podle mnoha kritérií. 

Existuje spousta koncepcí zplyňovacích zařízení, od základních, 

nejjednodušších zařízení s nižší účinností, přes specializovaná zařízení navržena 

pro speciální paliva, až po nejmodernější zařízení s vysokou účinností. Tyto 

reaktory mohou být rozděleny podle různých hledisek. 

Podle zplyňovacího média 

· parní 

· paro-kyslíkové 

· kyslíkové 

· vzduchové 

Zplyňovací médium je plynná látka, která obsahuje volný či vázaný vodík 

nebo kyslík. Jeho přítomnost umožňuje hoření paliva.  

Typ použitého zplyňovacího média silně ovlivňuje chemické složení 

výstupního plynu. Obvykle se používá vzduch díky své nulové ceně, což má ale 

za následek výstupní plyn s vysokým obsahem dusíku. Proto se jako zplyňovací 

médium používá také vodní pára nebo směs páry a kyslíku, díky čemu vznikají 

plyny s nízkým obsahem dusíku. [11] 
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Tabulka 3.1: Vliv zplyňovacího média na složení plynu [10] 

Vzduch Vodní pára Paro-kyslíková směs

Výhřevnost [MJ/m3
] 4 - 6 12 - 14 12 - 15

Obsah H2 [%] 11 - 16 35 - 40 25 - 30

Obsah CO [%] 13 - 18 25 - 30 30 - 35

Obsah CO2 [%] 12 - 16 20 - 25 23 - 28

Obsah CH4 [%] 3 - 6 9 - 11 8 - 10

Obsah N2 [%] 45 - 60 < 1 < 1

Zplyňovací médium

 

Podle zdroje tepla pro zplyňování 

· autotermní (přímé) reaktory 

· alotermní (nepřímé) reaktory 

· kyslíkové 

· externí zdroj 

K zajištění průběhu procesu zplyňování je třeba vysokých teplot. 

Nejčastějším řešením jsou autotermní zplyňovací reaktory, které získávají teplo 

z částečného spalování, které probíhá po vložení a dostatečném vysušení paliva 

v reaktoru. V alotermních zplyňovacích reaktorech nedochází ke spalování paliva, 

proto je potřeba využití externího zdroje tepla. Alotermních reaktorů se využívá 

velice zřídka, jelikož by bylo nutné navrhnout a zkonstruovat další zařízení, které 

by toto teplo dodávalo, což by vyžadovalo dodávky dalšího paliva, znesnadnilo 

sestavení a zvýšilo potřebnou obsluhu zplyňovacího reaktoru a ve výsledku 

by mohlo dojít ke zvýšení ceny zplyňovacího procesu. [11] 

Podle tlakových poměrů 

· atmosférické 

· tlakové 

  



28 

 

Podle konstrukce reaktoru 

· s pevným ložem (anglicky moving bed, popř. fixed bed) 

o souproudé 

o protiproudé 

o s křížovým tokem 

· s fluidním ložem (fluidized bed) 

· s unášivým proudem (entrained flow) 

Každý z těchto reaktorů se hodí pro jiná výkonová měřítka a paliva 

rozdílných vlastností. Díky různým podmínkám, které v každém z uvedených 

reaktorů panují, produkují plyn o rozdílném chemickém složení, obsahu 

znečišťujících látek a teplotě. Tyto charakteristiky jsou pro základní typy reaktorů 

uvedeny v tabulce 3.2. 

Tabulka 3.2: Charakteristiky reaktorů [10] 

Výkon 
[MWt]

Výstupní 
teplota [°C]

Požadavky 
na kvalitu paliva

Sesuvný souproudý < 1 500 - 850 vysoké

Sesuvný protiproudý 0,5 - 50 70 - 300 střední

Stacionární fluidní 1 - 15 700 - 900 nízké

Cirkulační fluidní 10 - 150 750 - 950 nízké

S unášivým proudem 10 - 250 1000 - 1600 vysoké
 

3.1 Reaktory s pevným ložem 

Reaktory s pevným ložem patří mezi nejrozšířenější typy reaktorů používané 

pro zplyňování biomasy. Nejčastěji se reaktory s pevným ložem dělí dle směru 

proudění plynu vzhledem ke směru proudění paliva reaktorem na protiproudé 

(updraft), kde generovaný plyn proudí proti směru pohybu spalovaného paliva, 

a na souproudé (downdraft), kde plyn proudí ve stejném směru jako palivo. [12] 
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Obrázek 3.1: 

Protiproudý reaktor [9] 

 

Obrázek 3.2: 

Souproudý reaktor [9] 

3.1.1 Protiproudý generátor s pevným ložem 

Protiproudý generátor s pevným ložem je nejstarším a nejjednodušším typem 

zplyňovacího reaktoru (Obrázek 3.3). Název vyplývá ze způsobu doplňování 

paliva, které je doplňováno z vrchního otvoru, tzn. proti směru proudícího 

generovaného plynu a při svém zpracovávání se postupně propadá do dalších zón. 

Palivo se po vložení do reaktoru nejdříve dostane do sušící zóny, kde je vysušeno. 

Po dostatečném vysušení se dostává do zóny pyrolýzy, kde dochází k rozkladu 

paliva na plyny a pevné částice. V redukční zóně dochází k reakcím, kde 

ze vzniklého polokoksu, oxidu uhličitého a vodní páry vznikají hlavní složky 

vyprodukovaného plynu – oxid uhelnatý a vodík. Po redukční zóně následuje 

oxidační zóna, kde jsou dosud nezpracované pevné zbytky spáleny, což vytváří 

teplo, které je potřebné pro reakce v jiných zónách, kde je dodáváno. Zplyňovací 

médium musí být přiváděno rovnou do oxidační oblasti, proto je přiváděno 

do spodní části reaktoru. [12] 
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Obrázek 3.3: Schéma protiproudého reaktoru [32] 

Zhodnocení 

Mezi hlavní výhody tohoto typu reaktoru patří hlavně jednoduchost a dobrá 

vnitřní výměna tepla, která vede k nízké výstupní teplotě generovaného plynu 

a vysoké účinnosti zplyňování. Jako další pozitivum může být uvedena nízká 

náročnost na palivo, které se může skládat i z menších částic, které v jiných 

reaktorech použito být nemůže. Také je schopno velice dobře zpracovat rozdíly 

ve velikosti paliva. [9] 

Nevýhodou je velký obsah dehtu a jiných nečistot v generovaném plynu, 

což je problémem, pokud je generovaný plyn určen při použití plynu v motorech, 

protože je nutné jeho nákladné čištění. Toto však není hlavní nevýhodou, tou je 

nebezpečí výbušného chování, které je způsobené proniknutím velkého množství 

kyslíku do reaktoru. Toto může být vyřešeno instalací automaticky roštů, což ale 

opět zvyšuje náročnost návrhu zařízení a jeho cenu. [9] 

Využití protiproudých generátorů ve skutečných provozech je minimální. 
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3.1.2 Souproudý generátor s pevným ložem 

V souproudém generátoru s pevným ložem je palivo přiváděno stejně jako 

v protiproudém generátoru ze shora. Zplyňovací médium se však přivádí také 

shora, popřípadě ze stran a vyprodukovaný plyn opouští reaktor na dně. Proto 

název souproudý. Palivo se po vložení do reaktoru dostane opět do sušící zóny, 

kde se vysuší a poté propadá do zóny pyrolýzy. V protiproudém generátoru 

následovala redukční zóna, v souproudém však následuje oxidační zóna. Zde je 

přiváděno zplyňovací médium a dochází ke spalování pevných částic, ale také 

plynů vytvořených při pyrolýze, a tím výrobě tepla potřebné pro procesy v jiných 

zónách. Následuje redukční zóna, kde se vytváří oxid uhelnatý a vodík. [12] 

 

Obrázek 3.4: Schéma souproudého reaktoru [32] 

Zhodnocení 

Hlavní výhodou souproudého generátoru je nízký obsah dehtu 

ve vygenerovaném plynu, který může být přímo, popřípadě po krátkém čištění, 

použit v motorech. [9] 

Mezi nevýhody patří velké množství popela a prachových nečistot v plynu, 

nižší účinnost zplyňování, způsobenou vysokými teplotami spalin a poměrně 

vysoké požadavky na vlastnosti paliva, které musí mít jednotnou velikost 
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a nemělo by obsahovat malé částice. Často je nutné palivo také peletovat 

či briketovat a vlhkost by neměla přesahovat 25 %. [9] 

Souproudé generátory se používají k výrobě energie většinou do 500 kW. 

3.1.3 Generátor s křížovým tokem 

Generátor s křížovým tokem je uzpůsoben pro použití dřevěného uhlí jako paliva. 

Zplyňování dřevěného uhlí má za následek vysoké teploty v zóně oxidace 

(1500 °C a více). To vytváří vysoké nároky na materiál reaktoru. [12] 

Zhodnocení 

Výhodami je jednoduché čištění vyprodukovaného plynu nebo funkčnost 

i při velice malých výkonech (10 kW i méně). 

Hlavní nevýhodou je vysoký obsah dehtu v generovaném plynu a potřeba 

vysoce kvalitního dřevěného uhlí. [9] 

 

Obrázek 3.5: Schéma reaktoru s křížovým tokem [32]  
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3.1.4 Speciální generátory s pevným ložem 

Existují i jiné typy zplyňovacích reaktorů s pevným ložem, které jsou určitým 

způsobem specializovány, jako například generátor s otevřeným jádrem. Ten se 

používá pro zplyňování jemných materiálů. Typickým příkladem mohou být 

rýžové slupky, piliny a jiné. Díky své konzistenci jsou (pokud nepoužijeme 

úpravu jako briketování a podobně) nepoužitelné pro zplyňování v jiných 

reaktorech. Generátory s otevřeným jádrem bývají osazeny rotačními rošty, které 

slouží k míchání paliva a k odvádění popela. [13] 

Dalším speciálním typem generátoru s pevným ložem jsou vícestupňové 

generátory, které jsou charakteristické tím, že mají pomocí osamocených nádob 

odděleny jednotlivé zplyňovací zóny. Ve výsledku má plyn vytvořený 

ve vícestupňovém generátoru nižší obsah dehtu. [13] 

Tabulka 3.3: Charakteristiky reaktorů s pevným ložem [13] 

Souproudý Protiproudý
S křížovým 

tokem

S otevřeným 
jádrem

Palivo dřevo dřevo dřevěné uhlí dřevo

Vlhkost [%] 12 (max. 25) 43 (max. 60) 10 - 20 7 - 15

Obsah popela 

v sušině [%]
0,5 (max. 6) 1,4 (max. 25) 0,5 - 1 1 - 2 (max. 20)

Velikost [mm] 20 - 100 5 - 100 5 - 20 1 - 5

Teplota výstupního 
plynu [°C]

700 200 - 400 1250 250 - 500

Dehty [g/m
3
] 0,015 - 0,5 30 - 150 0,01 - 0,1 2 - 10

Citlivost na kolísání 
výkonu

velká malá velká malá

Účinnost teplého 
plynu [%]

85 - 90 90 - 95 75 - 90 70 - 80

Účinnost studeného 
plynu [%]

65 - 75 40 - 60 70 - 85 35 - 50

Výhřevnost [MJ/m3
] 4,5 - 5 5 - 6 4 - 4,5 5,5 - 6

Typ zplyňovacího reaktoru
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3.2 Reaktory s fluidním ložem 

V reaktorech s fluidním ložem dochází k vytvoření tzv. fluidní vrstvy, což je 

vrstva spalovaného materiálu (biomasy), která se díky dosažení určitých 

podmínek chová jako tekutina. Výhodou takového chování je vysoká pohyblivost 

částic a tím velice dobrá výměna tepla. Ideálním stavem by bylo symetrické 

rozložení fluidní vrstvy uvnitř reaktoru, ve skutečnosti se však koncentrace 

a rozložení částic mění v závislosti na čase. Proces vytváření fluidní vrstvy se 

nazývá fluidizace. [14] 

Proces fluidního zplyňování 

U reaktoru s fluidním ložem leží palivo před začátkem zplyňování společně 

s inertním materiálem (nejčastěji křemenný písek, v určitých případech vápenec, 

olivín nebo jiné materiály) na porézním dně. Do reaktoru je poté zespodu 

přiváděno zplyňovací médium (vzduch, kyslík, pára), dokud nedojde k překonání 

prahové rychlosti fluidizace (kdy tíhová síla působící na palivo začíná být menší, 

než ostatní síly působící na palivo). V tento okamžik začne palivo a inertní 

materiál vířit a začne se chovat jako tekutina. [14] 

V reaktorech s fluidním ložem probíhají stejné procesy jako v reaktorech 

s pevným ložem. U reaktoru s fluidním ložem však nelze rozdělit jednotlivé 

reakční oblasti, jako to bylo u reaktorů s pevným ložem, protože reakce zde 

probíhají najednou v celém reaktoru. Pouze oblast v okolí přívodu zplyňovacího 

média lze označit jako oblast převažující oxidační reakce nad reakcí redukční. 

U reaktorů s fluidním ložem je před začátkem zplyňování důkladně nahřát 

inertní materiál. Pro toto nahřátí se nejčastěji používá uhlí. Až po dostatečném 

nahřátí inertního materiálu a spálení všeho dodaného uhlí se do reaktoru začne 

dodávat biomasa pro zplyňování. Při zplyňování ve fluidní vrstvě dojde ke spálení 

přibližně 25 % dodané biomasy, zbylých 75 % podstoupí zplynění. Teplota fluidní 

vrstvy se ve většině případů pohybuje v rozmezí 700 – 900 °C. [14] 
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Srovnání reaktorů s fluidním ložem a reaktorů s pevným ložem 

Výhody reaktorů s fluidním ložem 

· vyšší propustnost materiálu 

· lepší přenos hmoty, nižší nebezpečí ucpání 

· lepší teplotní výměna (rovnoměrnější rozdělení teplotního profilu) 

· možnost využití paliva s proměnlivou vlhkostí, složením a s vyšším 

obsahem popela 

· možnost využití komunálního odpadu jako paliva 

Nevýhody reaktorů s fluidním ložem 

· vysoký obsah dehtu a prachu ve vyrobeném plynu 

· vysoká teplota vyrobeného plynu 

· složitější provoz kvůli nutnosti přívodu správného množství 

zplyňovacího média a paliva 

Kvalita plynu 

Kvalita plynu se dá ovlivnit zejména teplotou zplyňování nebo použitím 

různých materiálů fluidní vrstvy.  

Při zplyňování za vyšších teplot (pokud jsou ostatní podmínky stejné) 

kvalita plynu vzrůstá, tzn. roste obsah vodíku a klesá obsah dehtu, oxidu 

uhličitého a metanu. Obsah oxidu uhelnatého není přímo závislý na teplotě 

zplyňování, s rostoucí teplotou se může snižovat i navyšovat, závisí na aktuálních 

reakčních podmínkách. 

Nejčastěji využívaným materiálem fluidního lože je křemenný písek, který 

v kotli sice nefunguje jako katalyzátor (látka urychlující proces), ale má velmi 

dobré mechanické vlastnosti. Místo křemenného písku lze využít materiály 

s katalytickým účinkem jako olivín, různé druhy dolomitů, magnezitů či kalcitů, 

andezity nebo zeolity. Cena těchto materiálů je však výrazně větší. [14] 
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Rozdělení zplyňovacích reaktorů s fluidním ložem 

Dle provozního tlaku 

· atmosférické generátory 

· přetlakové generátory 

Dle zplyňovacího média 

· parní 

· vzduchové 

· kyslíkové 

Dle fluidní vrstvy 

· stacionární (bublající) fluidní vrstva 

· cirkulující fluidní vrstva 

· hybridní fluidní vrstva 
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Srovnání atmosférických a tlakových fluidních zplyňovačů 

Při velkých výkonech je vhodnější použití spalovací turbíny než 

spalovacích motorů. Plyn musí být do komory přiváděn pod vysokým tlakem 

(většinou 10 až 25 MPa), takže se musí stlačit. Problémem je, že z důvodu tepelné 

ochrany kompresoru a velkého nárůstu kompresní práce, způsobeným zvětšením 

objemu vzduchu při zahřátí, není vhodné tento plyn stlačovat. Plyn by se musel 

nejdříve ochladit a až poté stlačit. [13] 

Pro zjednodušení je lepší využívat zplyňování pod tlakem, kdy generátorový plyn 

opouští zplyňovač pod tlakem. 

Toto řešení má několik výhod: 

· nízká úroveň vnější práce 

· vysoký obsah metanu v plynu 

· přijatelné investiční náklady 

· nižší spékavost popela 

Způsobuje však také několik nevýhod: 

· složitější doprava paliva do reaktoru 

· nutnost vysokoteplotního čištění 

· vyšší investiční náklady zejména pro zařízení nižších výkonů 

V praxi se využívají oba typy fluidních zplyňovacích reaktorů. 
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3.2.1 Reaktory se stacionární fluidní vrstvou 

Generátory se stacionární fluidní vrstvou patří mezi nejčastěji používané kotle 

pro zplyňování biomasy. Hlavním důvodem jeho velkého využití je jeho 

jednoduchost. Další výhodou je zřetelné rozhraní mezi fluidní vrstvou a prostorem 

nad ní, to znamená, že fluidní vrstva je ukončena hladinou. Nejčastější využití 

nachází spíše v provozech do 50 MW. Výstupní plyn má obsah dehtu obvykle 

do 2 %. [15] 

 

Obrázek 3.6: Schéma reaktoru se stacionární fluidní vrstvou [14]  
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3.2.2 Reaktory s cirkulující fluidní vrstvou 

Oproti generátorům se stacionární fluidní vrstvou nemá tento typ generátorů 

zřetelnou hladinu fluidní vrstvy. Místo toho s rostoucí výškou klesá hustota. 

Ve výsledku tak jsou částice s větší hustotou u dna, zatímco lehčí částice stoupají 

vzhůru, dokud se nedostanou až do cyklonu, který odděluje vytvořený surový 

plyn a zbytkové pevné částice, které vrací zpět do spodní části zplyňovací 

komory. Díky tomu je přeměna paliva a spalování uhlíku dokonalejší, než 

u generátoru s cirkulující fluidní vrstvou. Uplatnění nachází tento typ generátorů 

obvykle v provozech s výkonem do 100 MW, v některých případech však 

i více. [15] 

 

Obrázek 3.7: Schéma reaktoru s cirkulující fluidní vrstvou [14] 
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3.2.3 Reaktory s hybridní fluidní vrstvou 

Tyto generátory jsou kombinací generátorů se stacionární a cirkulující fluidní 

vrstvou. V první části se nachází cirkulující lože, kde probíhá spalování nejčastěji 

polokoksu. Takto vytvořené teplo je využíváno v endotermických reakcích 

probíhajících ve stacionárním loži. Plyny vytvořené v cirkulujícím a stacionárním 

loži opouští generátor ve dvou samostatných výstupech. Díky tomu dokáží 

generátory s hybridní fluidní vrstvou vytvářet plyny s vysokou výhřevností. [15] 

 

Obrázek 3.8: Schéma reaktoru s hybridní fluidní vrstvou [14]  
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3.3 Reaktory s unášivým proudem 

Zplyňovače s unášivým proudem, někdy také nazývané jako hořákové reaktory, 

se primárně používají pro zplyňování uhlí. Existuje snaha o zplyňování biomasy 

v hořákových reaktorech, ale žádná z dosud vyvinutých koncepcí nedokáže 

pracovat s více, než 10 až 15% podílem biomasy ve směsi s uhlím. Hlavním 

problémem je potřeba paliva o velice malé zrnitosti (obvykle do 100 μm), které 

jakkoliv upravená biomasa dosahuje jen velice obtížně. Navíc má biomasa 

pro hořákové reaktory velký obsah vody. [10] 

Palivo je do reaktoru přiváděno z vrchní části společně s kyslíkem nebo 

parou. Hořákové reaktory jsou charakteristické krátkou dobou setrvání palivových 

částic v reaktoru, která je maximálně několik sekund, vysokými teplotami 

pohybujícími se v rozmezí 1300 až 1600 °C, vysokými tlaky 2,5 až 6 MPa a 

využívají se pouze pro velké výkony nad 100 MW. [10] 

 

Obrázek 3.9: Schéma reaktoru s unášivým proudem [14] 
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3.4 Nečistoty v plynu 

Výsledným produktem zplyňovacího procesu je generátorový plyn. Ten obsahuje 

kromě žádoucích látek také znečišťující látky, které je nutné z plynu odstranit. 

Obvykle se jedná zejména o: [16] 

· pevné částice 

· dehet 

· sloučeniny obsahující dusík 

· sloučeniny obsahující síru 

· alkalické sloučeniny 

Celkové zastoupení nečistot závisí zejména na technologii zplyňování 

a na typu a složení biomasy. 

3.4.1 Pevné částice 

Jedná se o částice malých rozměrů, zejména ve formě zuhelnatělého materiálu 

(polokoks) a anorganické zbytky paliva (popeloviny). Nemalý podíl pevných 

částic v generátorovém plynu tvoří saze. [17] 

Pokud by se plyn od těchto pevných částic nečistil, docházelo 

by k postupnému zanášení strojů zpracovávajících tento plyn. Odstranění těchto 

pevných částic však není jednoduché, zejména díky svým rozměrům, jelikož jsou 

snadno unášeny plynem a nedokáží projít jen opravdu jemnými filtry. Navíc 

nejsou lehce odstranitelné ani pomocí vody (např. ve Venturiho atomizéru), 

protože jsou špatně smáčivé a vysoce elektrostaticky nabité. [16] 

K odstraňování pevných částic se používají elektrostatické nebo cyklónové 

odlučovače, bariérové filtry nebo mokré pračky. [17] 

3.4.2 Dehet 

Velké množství dehtu v generátorovém plynu, lze považovat za největší problém 

při produkci energie zplyňováním biomasy. Mnoho zplyňovacích provozů muselo 

být zastaveno kvůli vysokému obsahu dehtu a problémům způsobených jeho 

odstraňováním. [16] 
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Pod pojmem dehet rozumíme směs organických látek, které kondenzují 

při ochlazení plynu na okolní teplotu. Přesné složení dehtu v generátorovém plynu 

je ovlivňováno teplotou, typem zplyňovacího reaktoru, zplyňovacím médiem 

a vlastnostmi paliva. [16] 

Díky velkému množství látek, které dehet obsahuje, je popis z hlediska 

chemického složení značně obtížný. Pro alespoň zjednodušenou charakteristiku 

vlastností dehtu se používá rozdělení dehtu založené na stupni jeho transformace 

na primární, sekundární a terciální dehet. S rostoucí teplotou vzniká dehet 

s větším stupněm transformace. Tyto kategorie se odlišují chemickým složením, 

fyzikálně-chemickými vlastnostmi (stabilita, agresivita vůči materiálům, 

výhřevnost či rozpustnost ve vodě). [16] 

· primární dehet – obsahuje nestabilní látky jako aldehydy, alkoholy, 

furany a furfuraly 

· sekundární dehet – skládá se ze stabilnějších látek, zejména fenolů 

a olefínů 

· terciální dehet – obsahuje benzen, alkylaromáty a polyaromatické 

uhlovodíky 

Obecně se dá říct, že protiproudé zplyňovací reaktory produkují především 

primární dehet, souproudé reaktory terciální dehet a generátory s fluidním ložem 

produkují většinou kondenzovaný terciální dehet. 

Dehet se z generátorového plynu odstraňuje fyzikálními metodami 

nebo katalytickým čištěním. První metodou je vypírání dehtu studenou vodou, 

kdy probíhá kondenzace dehtu a dochází ke vzniku aerosolu. Odlučování tohoto 

aerosolu se provádí, stejně jako u odlučování prachových částic, pomocí filtrů. 

Další alternativou je vypírání pracím olejem. Dehet je v pracím oleji dobře 

rozpustný a nedochází ke kondenzaci vody. Poslední, často používanou, fyzikální 

metodou je adsorpce látek z plynu na aktivní uhlí, kdy dochází k přilnutí 

dehtových látek na uhlí. Katalytické čištění lze zjednodušené popsat, jako zahřátí 

plynu na teplotu obvykle větší, než 800 °C, kdy za použití vhodných katalyzátorů 

dochází ke konverzi dehtu. Při teplotách nad 900 °C lze dosáhnout až 100% 

konverze. [16] 
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3.4.3 Sloučeniny obsahující dusík 

Dusík se v generátorovém plynu vyskytuje primárně ve formě N2. Většina 

generátoru ale také produkuje malé množství čpavku (NH3) a kyanovodíku 

(HCN). Jejich podíl je závislý na složení paliva. [18] 

Přítomnost NH3 a HCN v plynu je nežádoucí, protože jejich spalování vede 

k tvorbě oxidů dusíku. To jsou toxické látky, na které existují přísné emisní 

limity, proto je nutné NH3 a HCN z plynu odstraňovat. To se díky jejich vysoké 

rozpustnosti ve vodě většinou provádí pomocí vodní vypírky. Po určité době se 

však voda nasytí a dále není schopna NH3 a HCN vstřebávat, proto je potřeba opět 

použít nenasycenou vodu. Problém však nastává, je-li vodou odstraňován také 

dehet, který je před vypuštěním vody do kanalizace nutno odstranit. Dehet se 

z vody odstraňuje obvykle pomocí vysoce účinných biologických metod, které 

však čpavek blokuje. [16] 

Sloučeniny dusíku se ze spalin odstraňují použitím standardních 

katalytických metod pro redukci oxidů dusíku. Vhodnějším řešením však je 

použití katalyzátoru pro rozklad NH3 ještě před spalováním, jako jsou 

katalyzátory na bázi dolomitu, železa a niklu v kombinaci s parním reformingem. 

Pokud má plyn nízkou teplotu, je možno použít mokrou vypírku. [16] 

3.4.4 Sloučeniny obsahující síru 

Ve vysokoteplotních procesech jsou všechny složky síry v palivu přeměněny 

v sulfan (H2S) nebo karbonylsulfid (COS), ostatní sloučeniny (oxidy síry nebo 

CS2), jsou přítomny jen ve stopovém množství. Při nízkoteplotních procesech 

však nedochází ke kompletnímu krakování dehtu a plyn díky tomu obsahuje také 

látky, jako sirouhlík (CS2), merkaptan, thiofen a další sloučeniny. 

Obsah síry v biomase se většinou řádově pohybuje v setinách až desetinách 

procent hmotnosti, takže koncentrace H2S, či oxidů síry jsou většinou nižší, 

než uvádějí emisní limity. Spolu s chlorem, fluorem a alkalickými solemi však 

síra působí silně korozivně na ocelové materiály. Často se také vytváří kyselina 

sírová, chlorovodíková a fluorovodíková, které kromě koroze způsobují degradaci 

olejů, používaných pro spalovací motory. Sloučeniny síry v produkovaném plynu 
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jsou navíc jedem pro katalyzátory většiny chemických reakcí, proto je při provozu 

spalovacího motoru s katalyzátorem přípustný několikanásobně nižší obsah síry, 

než při provozu bez katalyzátoru. [18] 

K odstranění sloučenin obsahující síru se v praxi používá značně nákladná 

mokrá vypírka s aditivy. Další možností je průchod plynu přes lože s oxidy železa 

nebo použití sulfidovaného katalyzátoru Co/Mo, který síru adsorbuje. [18] 

3.4.5 Alkalické sloučeniny 

Alkalické kovy (především draslík a sodík) mohou způsobovat poměrně velké 

množství provozních problémů. Z popelovin se začínají vypařovat přibližně okolo 

800 °C a znovu kondenzují při přibližně 650 °C. Dochází k jejich usazování 

na chladnějších površích (výměníky tepla, expanzní lopatky turbín a podobně). 

Pokud se z plynu neodstraní, může problém s jejich usazováním nastávat také 

za spalovacím zařízením, které tento plyn využívá. [19] 

Alkalické kovy také tvoří chloridy (např. NaCl), kde většina z nich má bod 

tání v rozmezí 350 – 800 °C a opět hrozí jejich usazování na chladnějších částech 

zařízení. [16] 

Dalšími problémy, které alkalické kovy způsobují, je vysokoteplotní koroze 

použitých konstrukčních materiálů (zejména pokud obsahují vanad) nebo 

deaktivace některých katalyzátorů (při krakování dehtu nebo výrobě syntetických 

plynů). [19] 

Alkalické kovy se obvykle odstraňují ochlazením plynu a odloučením 

malých částic, na kterých kondenzují soli alkalických kovů. Tyto malé částice se 

odstraňují opět pomocí filtrů. Velice dobrých výsledků dosahují vysokoteplotní 

filtry (650 – 725 °C) s pevnou vrstvou aktivovaného bauxitu. [19] 
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4 Přehled aplikací technologií zplyňování v ČR a Evropě 

4.1 Česká republika 

Aplikace zplyňovacích technologií v České republice je oproti jiným zdrojům 

energie velice malá. Nejvýznamnější společností, která se zabývá aplikací 

zplyňovacích technologií v ČR, je společnost TARPO spol. s r.o. 

4.1.1 Kněževes 

Za počátek společnosti TARPO spol. s r.o. lze považovat rok 2006, kdy byla 

v Kněževsi vybudována kogenerační jednotka, která využívala modifikovaný 

souproudý generátor produkující plyn s nízkým obsahem dehtu. Tento plyn byl 

spalován v upraveném spalovacím motoru. Součástí linky byl také prototyp 

fluidní pásové hrabicové sušárny využívající tepla spalin z motoru kogenerační 

jednotky. Jako palivo bylo využíváno kusové dřevo. 

V letech 2008 až 2009 prošla tato jednotka řadou inovací a úprav, jejichž 

hlavním cílem bylo zvýšení účinnosti a výkonu generátoru a možnost využívání 

dřevní biomasy s menší velikostí částic. Hlavní změny nastaly v konstrukci 

zplyňovacího generátoru (s názvem GP300) a jeho roštu, centrálního a radiálního 

přívodu vzduchu, systému čištění a úpravy plynu, přípravy a úpravy paliva a také 

spalovacích motorů ČKD (6S160). 

Dalším důležitým krokem této společnosti byla realizace vysokoteplotní 

filtrace pomocí keramických rukávcových filtrů pracujících při teplotách 

390 až 550 °C a fyzikálního absorbéru dehtu, kde se jako prací kapalina používal 

organický olej. Ve zplyňovacích zařízeních podobného typu se obvykle používá 

metylester řepkového oleje (MEŘO), který se po nasycení dehtem spaloval. 

V dehtové pračce společnosti TARPO spol. s r.o. se však takto nasycený olej 

přímo nespaluje, ale regeneruje se ve stripovací komoře horkým vzduchem 

(obvykle 120 °C) odváděným do generátoru.  

Tato kogenerační jednotka v Kněževsi byla schopna zpracovávat libovolné 

drcené dřevní materiály s velikostí částic od 5 do 50 mm a se vstupní vlhkostí 
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do technologické linky 20 až 50 %. Dosahovala maximálního výkonu 200 kWe, 

účinnosti 24 % a pracovala v plně automatickém režimu.  

V roce 2011 byl postaven a úspěšně zprovozněn první prototyp 

dvoustupňového zplyňovacího generátoru (GP200) o výkonu 200 kWe, 

který nahradil generátor GP300 v Kněževsi. Účinnost tohoto generátoru se zvýšila 

na 27 % a obsah dehtu v plynu dosahoval poměrně nízkých hodnot – 

2 až 25 mg/m
3
 v závislosti na teplotě parciálně-oxidační zóny a průtoku vzduchu.  

Vysoká čistota plynu a zejména nízký obsah dehtu v plynu vedl k zahájení 

komercializace tohoto typu generátoru. [20] 

 

Obrázek 4.1: Zplyňovací generátor GP200 [33]  
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4.1.2 Odry na Moravě 

V roce 2011 byla zahájena realizace prvního komerčního projektu elektrárny 

v Odrách na Moravě využívající dvoustupňový generátor GP500, což je zvětšená 

verze generátoru GP200 s určitými konstrukčními úpravami a inovacemi. 

V prostorech této elektrárny se nachází dvě navzájem nezávislé linky, každá 

o výkonu 500 kWe. Pro spalování se používají plynové spalovací motory 

Jenbacher J316. [20] 

Základní parametry projektu v Odrách (všechny informace platí pro 1 jednotku): 

Tabulka 4.1: Parametry zplyňovacího zařízení Odry na Moravě [20] 

Počet jednotek 2

Jmenovitý elektrický výkon 500 kW

Spotřeba dřevní štěpky 360 kg/hod

Velikost štěpky 6 - 50 mm

Vlhkost paliva max. 60 %

Odpadní teplo chladící vody 650 kW

Elektrická účinnost 32 %

Specifická spotřeba paliva cca 0,7 kg/kWhe

Specifická elektrická práce cca 1,43 kWhe/kg
 

 

 

Obrázek 4.2: Odry na Moravě [33] 
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4.1.3 Kozomín 

V lednu 2013 byla zahájena realizace projektu technologie na výrobu elektrické 

energie, tepla a syntézního plynu – Energetického centra Kozomín. V provozu je 

hned 5 generátorů, každý o výkonu až 750 kW (GP750). Generátor GP750 je 

nejvýkonnějším a zároveň nejrozšířenějším generátorem vyrobeným společností 

TARPO spol. s r.o. Pracuje na stejném principu, jako jeho předchůdci (GP200 

a GP500), ale díky zvýšené velikosti se mírně odlišuje konstrukcí pyrolýzní části, 

parciálně-oxidační komory a tvaru a velikosti redukčního lože. [21] 

Základní parametry Energetického centra Kozomín (všechny informace platí 

pro 1 jednotku): 

Tabulka 4.2: Parametry zplyňovacího zařízení Kozomín [21] 

Počet jednotek 5

Jmenovitý elektrický výkon 750 kW

Spotřeba dřevní štěpky 550 kg/hod

Velikost štěpky 6 - 50 mm

Vlhkost max. 50 %

Odpadní teplo chladící vody 850 kW

Elektrická účinnost 32 %

Specifická spotřeba paliva cca 0,7 kg/kWhe

Specifická elektrická práce cca 1,43 kWhe/kg
 

 

Obrázek 4.3: Pohled na 5 generátorů zplyňovacího zařízení Kozomín [34] 
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4.2 Evropa 

4.2.1 Güssing (Rakousko) 

Rakouské město Güssing je z energetického hlediska velice zajímavé, protože 

celá oblast vykazuje stoprocentní podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové 

spotřebě energie. Hlavním zdrojem energie je zplyňovací provoz, který je osazen 

generátorem s cirkulující fluidní vrstvou o celkovém výkonu 6,5 MW, kde se jako 

palivo využívá dřevní štěpka. [22] 

Tabulka 4.3: Charakteristiky zplyňovacího zařízení Güssing [22], [23] 

Typ paliva dřevní štěpka

Tepelný výkon paliva 8 MWt

Elektrický výkon 2 MWe

Tepelný výkon 4,5 MWt

Celkový výkon 6,5 MW

Elektrická účinnost 25 %

Tepelná účinnost 56,3 %

Celková účinnost 81,3 %
 

   
Obrázek 4.4: 

Zplyňovací zařízení Güssing  [35] 
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4.2.2 Värnamo (Švédsko) 

Zplyňovací zařízení ve švédském Värnamo je funkční již od roku 1996. 

Zplyňování probíhá v generátoru s cirkulující fluidní vrstvou. Vyrobený plyn se 

používá ke spalování ve spalovací turbíně a zbytkové teplo se používá 

pro generování páry pro parní turbínu. [25] 

Tabulka 4.4: Charakteristiky zplyňovacího zařízení Värnamo [26] 

Typ paliva dřevní štěpka

Tepelný výkon paliva 18 MWt

Elektrický výkon 6 MWe

Tepelný výkon 9 MWt

Celkový výkon 15 MW

Elektrická účinnost 33 %

Tepelná účinnost 50 %

Celková účinnost 83 %
 

 

Obrázek 4.5: Zplyňovací zařízení Värnamo [36] 
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4.2.3 Skive (Dánsko) 

V roce 2008 byl v dánském Skive spuštěn provoz tamního, plně 

automatizovaného, zplyňovacího zařízení se stacionární fluidní vrstvou, které je 

schopno zpracovat 40 tisíc tun dřevěných pelet ročně. [27] 

Tabulka 4.5: Charakteristiky zplyňovacího zařízení Skive [28] 

Typ paliva dřevěné pelety

Tepelný výkon paliva 19,5 MWt

Elektrický výkon 6 MWe

Tepelný výkon 11,5 MWt

Celkový výkon 17,5 MW

Elektrická účinnost 31 %

Tepelná účinnost 59 %

Celková účinnost 90 %
 

 

Obrázek 4.6: Zplyňovací zařízení Skive [37] 
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4.2.4 Göteborg (Švédsko) 

Ve švédském Göteborgu bylo nejdříve v provozu zařízení pro výrobu  biometanu 

vyráběného ze dřeva. Díky velkému úspěchu byla naplánována výstavba nové 

elektrárny fungující na principu zplyňování biomasy. Výstavba byla rozdělena 

do 2 etap. První etapou byla výstavba menšího bloku s výkonem 20 MW, která 

byla dokončena a spuštěna v roce 2013. Druhou etapou je výstavba většího bloku 

s celkovým výkonem 100 MW (2× 40 MW a 1× 20 MW), která by měla být 

dokončena ke konci roku 2016. Po dokončení druhého bloku se tak bude jednat 

o jednu z největších elektráren využívající zplyňování biomasy. [29] 

 

Obrázek 4.7: Stavba druhého bloku elektrárny v Göteborgu [29] 

4.2.5 Lahti (Finsko) 

První zplyňovač ve finském Lahti, byl vybudován již v roce 1998 

a co do velikosti a způsobu řešení byl první svého druhu na světě. Zařízení totiž 

bylo integrováno do existující tepelné elektrárny spalující uhlí. Generovaný plyn 

se zaváděl do uhelných kotlů dosahujících vysokých teplot a tlaků, které měly 

vhodné podmínky pro výrobu elektřiny v návazném parním turbosoustrojí. [30] 

Díky velkému úspěchu prvního zplyňovacího zařízení byl v roce 2012 

spuštěn do provozu zcela nový energetický blok, který je schopný zplyňovací plyn 

vytvořit a následně ho převést na elektrickou energii. Hlavní částí je hned dvojice 

fluidních zplyňovacích generátorů o tepelném příkonu 80 MW každý. Jako palivo 

se využívá směs různých materiálů, která musí mít přesně stanovené podíly 

vysokovýhřevných složek získávaných zejména z průmyslu, maloobchodů, 

stavebnictví ale také domácností. Palivo tak obsahuje papír, dřevo či plasty, 

které nejsou vhodné pro materiálovou recyklaci. [31] 
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Díky využívání vhodných typů plastů a jiných látek jako paliva, jsou 

ve výstupním plynu v poměrně vysokém množství zastoupeny prvky jako sodík 

či chlór, které se musí z plynu odstraňovat pomocí speciálních filtrů. [31] 

 

Obrázek 4.8: Zplyňovací zařízení Lahti  [38] 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo přiblížení problematiky zplyňování biomasy. 

Úvodní část práce byla věnována biomase, kterou bylo nutno popsat 

pro dostatečné pochopení problémů způsobených jejím zpracováním. Bylo tedy 

provedeno seznámení se základními typy biomasy, jejími zdroji a možnostmi 

jejího zpracování. 

Hlavní část práce se zabývá samotným zplyňováním. Z toho důvodu, 

že většina čtenářů této práce nemusí být s tímto způsobem získávání energie 

obeznámena, obsahuje tato práce poměrně podrobný popis všech procesů, 

které při zplyňování probíhají. Navíc je provedeno jednoduché porovnání 

zplyňování se spalováním. 

Po dostatečném seznámení se zplyňováním následuje rozdělení 

zplyňovacích zařízení podle principu fungování na reaktory s pevným ložem, 

fluidním ložem a unášivou vrstvou. Vždy je popsán způsob fungování těchto 

reaktorů a poté je popsáno jejich další dělení. Každý reaktor je stručně 

charakterizován a jsou zhodnoceny jeho klady, zápory a míra jeho využití v praxi. 

Plyn vytvořený zplyňováním může obsahovat velké množství nečistot, 

a to jak ve formě pevných částic, tak ve formě nežádoucích plynných látek. Proto 

je další část práce zaměřena na tyto nečistoty a způsoby jejich odstraňování 

z plynu. 

V poslední části byla provedena rešerše aplikací technologií zplyňování 

v České republice i Evropě. Z výsledků této rešerše vyplývá, že i přes své 

nesporné výhody je využití této technologie zejména v České republice oproti 

jiným způsobům získáváním energie, velmi malé. Důvodů existuje více. 

Mezi hlavní patří určitě složitost procesu či vysoká pořizovací cena – kvůli 

nutnosti nákupu zplyňovacího reaktoru i spalovacího motoru či jiného zařízení, 

které bude schopno takto generovaný plyn zpracovávat. Malé využití zplyňování 

biomasy je ale zcela určitě ovlivněno také obrovským využitím spalování jako 

způsobu získávání energie z biomasy, kterému musí zplyňování konkurovat. Díky 

čím dál větší snaze využívat obnovitelné zdroje energie se ale dá předpokládat 

nárůst využití technologie zplyňování. 
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