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1. ÚVOD
Zásobování palivy a energiemi je problém, který znepokojuje celou společnost
na různých úrovních řízení a který je umocňován dosavadními trendy světového
populačního růstu, rostoucí spotřebou energie, rychlým poklesem zásob fosilních paliv,
zdánlivě

pomalým

technickým

pokrokem

v objevování

nových,

především

obnovitelných zdrojů energie, negativními dopady na životní prostředí.

1.1 Energetická situace
Současný evropský trend směřuje ke stále vyššímu využívání obnovitelných
zdrojů energie jako náhrady používáni fosilních paliv. V České republice jsou fosilní
paliva dominantním zdrojem energie, obnovitelné zdroje energie zatím tvoří necelá 3 %.
Následující tabulka znázorňuje procentuální rozdělení primárních zdrojů energie (rok
2000) podle Energetické koncepce ČR vydané Ministerstvem životního prostředí,
s výhledem do roku 2030, důležité údaje jsou zvýrazněny.
Tab. 1.1 Procentuální rozdělení primárních zdrojů energie v r. 2000 s výhledem do r.
2030
Rok
Hnědé uhlí
Černé uhlí + koks
Ostatní tuhá paliva
Plynná paliva
Surová ropa
Kapalná paliva
Elektřina
Jaderné palivo
Obnovitelné zdroje
Celkem

2000
2005
36,6 % 29,1 %
15,8 % 13,5 %
0,7 %
0,5 %
18,9 % 21,5 %
14,3 % 12,8 %
4,3 %
3,3 %
-2,2 % -2,3 %
8,9 % 16,6 %
2,6 % 5,2 %
100 % 100,0 %

2010
28,6 %
13,2 %
0,5 %
20,8 %
10,6 %
4,0 %
-2,0 %
16,2 %
8,1 %
100 %

2015
26,6 %
13,4 %
0,5 %
19,8 %
9,3 %
4,1 %
-0,1 %
16,1 %
10,3 %
100 %

2020
22,7 %
14,9 %
0,4 %
19,6 %
9,4 %
3,5 %
1,0 %
16,0 %
12,6 %
100 %

2025
21,6 %
15,0 %
0,5 %
20,0 %
7,8 %
3,2 %
1,0 %
16,2 %
14,7 %
100 %

2030
18,6 %
15,3 %
0,5 %
20,5 %
7,6 %
3,1 %
1,1 %
16,7 %
16,9 %
100 %

Cílem je dosáhnout podílu obnovitelných zdrojů energie 10 % z celkové
spotřeby do roku 2015, podle nejnovější energetické koncepce až 17 % v roce 2030
(Ministerstvo

životního prostředí).

V článku
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Energetická politika vydaného

Ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 2000 je stanoven ovšem cíl 8 % k roku 2020.
[1]

Mezi obnovitelnými zdroji energie má velmi významnou roli biomasa, která je
také pravděpodobně v České republice nejlépe využitelná .

Celý prognostický scénář pro Českou republiku je pragmatičtějším způsobem
zachycen v „Energetické politice“ schválné usnesením vlády ČR č. 50 z 12. ledna 2000.
Významným cílem je vytvořit funkční, nediskriminační, průhledný a motivující systém
podpor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie a kombinované výroby
elektřiny a tepla. K dosažení tohoto cíle by měl soužit především Státní program úspor
energie a využívání obnovitelných zdrojů podle usnesení vlády ČR č. 480/1998.
Obnovitelné zdroje energie nebudou patřit mezi rozhodující vysokopotenciální
energetické zdroje, mohou však mít významný regionální a lokální přínos.

Stručně lze říci, že energetická politika ČR podobně jako v zemích EU, je
zaměřena na:
1. úsporné hospodaření s energií,
2. růst podílu alternativních zdrojů energie na celkové spotřebě,
3. vývoj nových zdrojů energie a způsobů kumulace energie,
4. omezení přímých i nepřímých negativních vlivů na životní prostředí.

Negativní vlivy „energetiky“ na životní prostředí je třeba spatřovat především ve
tvorbě emisí různých druhů plynů, jejichž působení v atmosféře má různý charakter.

Obnovitelné zdroje jsou v měřítku lidstva dosud nevyčerpané formy energie
Slunce a Země. Evropská unie považuje za jeden z prioritních úkolů svých vlád
zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na bilanci spotřeby energie. [2]
Obecně lze cíle v této oblasti charakterizovat následovně:
•

Dosažení co nejefektivnějšího a šetrného využívání primárních energetických
zdrojů.

•

Nutnost zvyšování ochrany klimatu a snižování zátěže životního prostředí
– 10 –

z energetických procesů a vytváření podmínek pro plnění mezinárodních
závazků.
•

Snížení závislosti na dovozu energetických surovin (po ukončení těžby uhlí
budeme v České republice skoro 100% závislí na dovozu energetických
surovin).

•

Zajištění postupného přechodu k udržitelné energetice a spotřebě, která je první
ze tří hlavních priorit EHK OSN pro energetiku. Tato politika je definována tím,
že při zachování nebo růstu produkce dochází ke snížení měrných toků vstupů a
snížení výstupů zatěžujících životní prostředí (snížení emisí).
Mimo tyto základní cíle, určené vztahem k životnímu prostředí existuje celá řada

dalších hledisek. Z nich můžeme například uvést:
•

Umožnění rozvoje zejména malých a středních podniků vyrábějících zařízení
pro obnovitelné zdroje. České společnosti mají šanci vyrábět některé
konkurenceschopné technologie pro velmi široký trh.

•

Rozvoj obnovitelných zdrojů by mohl přispět k zvýšení pracovních příležitostí
jak v primární výrobě, tak i v provozních a servisních službách.

•

Při pěstování biomasy není nezanedbatelná ani otázka péče o krajinu.
Česká republika má vzhledem ke svým geografickým a dalším podmínkám

předurčeno, že bude postupné patřit k teritoriím s nejdražší energií. Jinak tomu není ani
u obnovitelných zdrojů. Nemáme významný hydroenergetický potenciál, protože ležíme
na rozhraní několika povodí, na jakési střeše Evropy. Sluneční svit u nás nedosahuje
parametrů jižních zemí a větrné poměry u nás také nejsou nejlepší. Je skutečností, že
naše hospodářství je energeticky velmi náročné. Dosud se u nás málo šetří energií a
obnovitelné zdroje jsou v ČR ještě stále využívány v malé míře.

Při diskusi o skleníkových jevech mluvíme o dvou rovinách problému. Prvním
okruhem je častěji diskutovaný problém absorbované radiační energie, která je dána
rozdílem vstupující a vystupující sluneční energie v atmosféře Země. Tato energie
zůstává v atmosféře jako zachycené teplo. Druhým nemalým problémem jsou
termoemise spojené s uvolňováním energií. Mnoho evropských zemí na svém území již
překročilo ekologicky únosné hodnoty měrné uvolněné energie vztažené na plochu
území. Vedle Německa, Nizozemska a Belgie je to také Česká republika.
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V posledních létech proběhlo několik zasedání konference smluvních stran
Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu, jejichž úkolem je udržet při životě principy
zakotvené v Kjótském protokolu. Hlavním úkolem je omezení skleníkových plynů,
zvláště pak CO2. Svět sice mluví o úspěchu, ale reálný výsledek v omezení
skleníkových plynů je třetinový v porovnání s představami z Kjóta. Ani pozice naší
republiky není tak jednoznačně růžová, jak se často prezentuje.

2. PERSPEKTIVY ENERGETICKÝCH ZDROJŮ
TŘETÍHO TISÍCILETÍ
Energetický problém skleníkového jevu pro nás nespočívá v tom, jaké elektrárny
stavět pro další získávání energie (zda použít fosilní, či jaderné palivo), ale v tom, že již
nelze více uvolňovat

všechny energie –

pro

elektrárenství,

teplárenství

i

automobilismus, protože termoemise lidské činnosti již regionálně překročily
ekologicky únosné meze.

Pro úpravu narušené rovnováhy CO2 v přírodě by bylo

zapotřebí vypěstovat a vysadit na celé Zemi rychle rostoucí dřeviny na stejně velké
ploše, jakou v současné době zabírají všechny mýtiny.

Zatímco politikové začínají diskutovat o variantách, jak snížit emise CO2,
existují již výsledky měření Světové meteorologické organizace (WMO), které
upozorňují na další plyny, jejichž obsah v troposféře se zvyšuje a které jsou schopny
znásobovat skleníkový účinek CO2. Jsou to zejména oxidy dusíku (NOx), metan (CH4) a
freony. Modelování klimatických změn ukazuje, že vzrůst koncentrace všech těchto tzv.
skleníkových plynů může způsobit zvýšení globální průměrné teploty zemského
povrchu až o 4,5 °C.V případě metanu (CH4) asi 20 až 25 % emisí souvisí se
spalováním. Zbytek, tj. 75 až 80 % emisí CH4, produkují rýžová pole, různé zeminy,
zemní plyny unikající při těžebních pracích, dopravě a dobývání uhlí, vlhká půda,
termiti, oceány i sladká voda. Celková atmosférická koncentrace metanu se ročně
zvyšuje až o 1,2 %.

V České republice je asi 4 300 km potrubí a jedenáct kompresních stanic. Ztráty
plynů jsou úměrné rozsáhlosti soustavy a průtoku. Ztrátový plyn, jehož hlavní složkou
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je metan, zatěžuje naše území a je druhou z hlavních příčin skleníkového jevu nad
střední Evropou.
Při vysoké koncentraci oxidu dusíku, oxidů uhlíku a uhlovodíků vzniká
působením termoemisí a slunečního záření v troposféře (do 11 km) fotochemický smog
s velkým obsahem ozónu. Situace je komplikována ještě tím, že se v letním smogu
kromě ozónu vyskytují také jedovaté látky. Nový poznatek přichází ze Spojených států,
kde se při trvalém suchu ukázalo, že několik hodin trvající koncentrace ozónu 60 až 80
ppb může u lidí vyvolat typické symptomy působení ozónu. Před 100 lety byli lidé
vystaveni koncentraci ozónu 10, nanejvýš 20 ppb. V zemích severní polokoule jeho
koncentrace v troposféře od poloviny padesátých let vzrostla o více než 60%.

Průměrná celoroční hodnota odpadního tepla v důsledku civilizační činnosti v
ČR činí přibližně 6 kW.h.m-2, v okrese Ostrava 590 kW.h.m-2, v okrese Karviná 70
kW.h.m-2, v okrese Frýdek-Místek 35 kW.h.m-2, v okrese Nový Jičín 9,0 kW.h.m-2 a v
rámci celé ostravské aglomerace 37 kW.h.m-2.Ekologický přínos obnovitelných zdrojů
spočívá v tom. že 1 kW.h získaná přeměnou sluneční energie umožní uspořit minimálně
5 g prachu, 27 g SO2, 4,2 g NOx a 2 kW.h termoemisí. Využitá sluneční energie také
omezí tvorbu fotochemického smogu a ozónu. Toto snížení však nelze zatím
kvantifikovat.

Největší ekonomický přínos je ovšem:
 v úspoře potřeby energie mechanické, elektrické, tepelné i plynné,
 ve zvýšení účinnosti strojů a zařízení pro transformaci a využití energie.
Je velmi pravděpodobné, že makroekologicko-energetické globální meze v první
polovině 21. století dovolí ročně zatížit zeměkouli tepelnou energií jen na přibližně 1016
kW.h (zdroje elektrárenské, teplárenské i trakční). Dále zůstane pouze možnost využít
především sluneční energii. Avšak i využitá sluneční energie za rok bude mít mez, a to
na hodnotě 1015 až 1016 kW.h. Bude tomu tak z důvodu plošné zástavby Země, která je
limitována pro sluneční kolektory všeho druhu. [1]

2.1 Česká republika a změna klimatu
Poslední zpracované scénáře klimatické změny odhadují, že průměrná roční
teplota vzduchu u nás stoupne do roku 2050 o 1-3 °C (graf 2.1). Z hlediska srážek by se
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v celkovém ročním součtu srážkový úhrn příliš měnit neměl. Je ale pravdou, že úbytek
srážek na jaře a na začátku léta nelze vyrovnat nárůstem srážek v zimě – alespoň z
hlediska rostlin, pro které je vláha ve vegetačním období základní podmínkou života.
Dopady změn klimatu by ale byly daleko širší. Proto můžeme pouze předpokládat, s
jakými dopady bychom měli při dnešním stavu znalostí počítat.

Graf. 2.1 Průměrné zimní a letní teploty po desetiletích za období 1781-2000 na stanici
Praha, Klementinum.

Poslední tři desetiletí 20. století přinesla citelný nárůst teploty vzduchu v ČR. Rok 2000
byl podle územních průměrů nejteplejším rokem v historii ČR a dekáda 1991-2000 byla
nejteplejší v celé řadě měření sekulární stanice Praha Klementinum. Nezmění-li se
dlouhodobý průměr srážkových úhrnů, pak zvýšení teploty vzduchu o 2 °C by způsobilo
ve většině povodí pokles průměrného průtoku o 10 až 15 %. Snížená akumulace vody
ve formě sněhových zásob navíc způsobí změny v ročním chodu odtoku. V zimě se
odtok zvýší, na jaře zmenší, v pozdním létě a na podzim průtoky klesnou. Při
očekávaném zvýšení odtoků v chladné části roku je možné, že vzroste četnost povodní.
[3]
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2.1.1 Zdroje energie
Tradičních neobnovitelných zdrojů primární energie, které z velké části
pocházejí z biomasy dávných dob, trvale ubývá. Proto musí být v provozu
energetických soustav intenzívně vyvíjeny a využívány obnovitelné zdroje energie
(OZE).Zdrojem většiny obnovitelných zdrojů energie (OZE) je sluneční záření, které je
využíváno buď okamžitě v primární podobě elektromagnetického záření, nebo později,
vyzářené již dříve a určitým způsobem po jeho přeměně uložené v jiný druh energie.
2.1.2 Spotřeba energie
Se zvyšujícím se počtem obyvatelstva v posledních tisíciletích se zvyšovala
spotřeba energie, rozvojem nových technologií a užitím fosilních paliv došlo v minulém
století k nejvyššímu nárůstu. Lze předvídat, že nárůst spotřeby energie bude
perspektivně dále pokračovat nejen v průmyslově vyspělých zemích, ale dojde i ke
zvyšování spotřeby energie v zemích rozvojových.

2.1.3 Zdroje malého výkonu
Většina OZE jsou zdroje malého výkonu, poměrně nízké hustoty a v některých
případech vyžadují koncentrování a uchování energie. Nasazení OZE jako nové výrobní
kapacity musí odpovídat energetické politice státu, podporující udržitelný rozvoj.
2.1.4 Podíl obnovitelných zdrojů energie
V Bílé knize EU je stanoven cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v energetické
bilanci do roku 2010 na 12 %. Od 16. 4. 2003, kdy ČR podepsala přístupovou dohodu k
EU, platí pro ČR dosáhnout 8 % podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkové
hrubé spotřebě elektřiny k roku 2010.

Při posuzování OZE je třeba rozlišovat, jak se které zdroje do bilance zahrnují.
Vyhláška MPO č. 214/2001 Sb. vymezuje zdroje, které budou hodnoceny jako
obnovitelné ve vztahu na poskytování dotací. Do obnovitelných zdrojů se zařazuje
biomasa. Energii z biomasy lze získat termochemickou (suché procesy) nebo
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biomechanickou (mokré) přeměnou. Zvláštní skupinu tvoří lisování olejů a jejich
následná úprava.
2.1.5 Využívání biomasy
Biomasu lze použít přímo jako palivo pro výrobu tepla, pro výrobu bioplynu a
dřevoplynu, pro výrobu kapalných paliv. Odpady jsou ukládány na skládky, část
recyklována, část spalována. Skládkový plyn ze skládek odpadu a čistíren odpadních
vod lze využívat pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Stále více se rozšiřuje
pěstování rostlin pro energetické účely, včetně rychle rostoucích dřevin (osazování
bývalých složišť popela a důlních výsypek, využívání nadbytečné zemědělské půdy).
2.1.6 Mikrokogenerace
K oblasti systémů OZE se často zařazují z alternativních zdrojů i
mikrokogenerace (plynové mikroturbíny) a palivové články, tedy technologie, jejichž
vývoj a uplatnění v provozu stály dříve na okraji zájmu.Je třeba zintenzívnit využití
obnovitelných a alternativních zdrojů a zvýšit podíl těchto zdrojů v celkové bilanci
energie státu.

2.2 Podíl obnovitelných zdrojů energie v České republice
Česká republika kryje obnovitelnými zdroji (biomasa, voda, tepelná čerpadla,
solární energie) zatím asi jen 2 % energetické bilance. Z toho tvoří podíl biomasy –
nejvýznamnějšího obnovitelného zdroje ČR – asi 70 %. Její energetický potenciál u nás
je podle provedených studií dosti vysoký: do 15 let by mohla biomasa pokrýt až 12 %
celkové bilance energie.
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Obr. 2.1 Podíl OZE v České republice

2.3 Biomasa
Jako biomasa je obecně označována veškerá živá hmota, tj. rostliny i
živočichové. Pojem biomasa v souvislosti s energetickým využitím označuje materiál
rostlinného původu, proto by byl přesnější někdy také používaný pojem fytomasa.
Tento materiál může být ve své původní formě, různými způsoby upravený, nebo
zbytky a odpady ze zpracování těchto materiálů.V některých případech se do tohoto
pojmu zahrnují materiály jako organický podíl z tuhých komunálních odpadů nebo
organické kaly z ČOV apod.

Významnými parametry jsou obsah vody a popela. Obsah popela v biomase se
pohybuje od 0,1 do zhruba 6 %, nejméně popela obsahuje dřevo (okolo 0,5 %), kůra
obsahuje cca 1 % a například sláma 4 – 6 %. Obsah vody v biomase se pohybuje v
širokém rozmezí. Biomasa vysušená na vzduchu obsahuje okolo 10-12 % vody, čerstvá
kůra však obsahuje až 60 % vody. To se pak odráží jednak ve výhřevnosti biomasy, ale
také v problémech jejího skladování (může dojít k hnilobnému procesu). Výhřevnost
suché biomasy se pohybuje zhruba v intervalu 16 - 20 MJ/kg, např. vzduchem vysušené
dřevo má výhřevnost cca 16 MJ/kg, sláma okolo 14 MJ/kg.

2.3.1 Fytomasa a biomasa
• Fytomasa je produktem fotosyntézy rostlin, při kterém nabývá různých forem. Pro
energetické využití jsou vhodné hlavně dřevnatějící a vláknité tkáně a obaly
(dřevo, stonky, listy a oplodí).
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• Emise z biomasy jsou výrazně nižší než z fosilních paliv: biomasa je tzv. „C02
neutrální“ (spalováním se uvolní tolik C02, kolik je spotřebováno pro další růst
rostlin); ve dřevě není síra, ve slámě je jí 0,1 % (2 % u hnědého uhlí); dusíku je
jen 0,1-0,5 % paliva(fosilní mají až 1,4 %).
• Obsah těžkých kovů v palivech z biomasy se přibližuje nule. Některé energetické
plodiny však mohou být využity k záměrné akumulaci těžkých kovů z
kontaminovaných půd a při spalování je možné těžké kovy ze spalin odloučit.
• Energie obsažená v biomase (13-18 MJ/kg - dle obsahu vody) je srovnatelná se
severočeským hnědým uhlím.
• Biomasu lze podle typu využít buď pro spalování nebo ji biochemicky přeměnit
(kvašením, esterifikací) na další ušlechtilá biopaliva, jako je bioplyn, bionafta
nebo etanol.
• V současnosti je u nás nejlépe dosažitelná tzv. zbytková biomasa, což jsou
sklizňové zbytky v zemědělství a dřevní odpad v lesnictví, jejichž množství je
odhadováno na 8 - 10 tis. tun/rok.
• Dalším zdrojem biomasy jsou plantáže energetických plodin (topoly, vrby, příp.
rostliny), které mohou být zakládány i na nevyužitých zemědělských půdách nebo
na půdách devastovaných lidskou činností (skládky, výsypky, kontaminované
půdy).
• Sklizená nebo zbytková biomasa je pro spalování upravována na různé typy
biopaliva: štěpku, pelety, brikety, balíky.
• Popel ze spalování biomasy je použitelný jako hnojivo.
• Produkce a využití biomasy vytváří nová pracovní místa a posiluje místní
ekonomiku - peníze vynakládané na fosilní paliva jdou mimo obec, ale v případě
biomasy zůstávají v obci nebo v regionu.
• Plantáže vytrvalých plodin a dřevin mohou při vhodném umístění sehrát pozitivní
roli i při ochraně proti vodní a větrné erozi. Tyto plochy se mohou stát i faktorem
přispívajícím k ekologické stabilitě krajiny.

2.3.1 Možnost využití biomasy v ČR
V ČR se pro účely energetického využití připadají v úvahu následující druhy
biomasy:
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a) biomasa cíleně pěstovaná
 cukrová řepa, obilí, brambory - pro výrobu ethanolu
 olejniny (zejména řepka olejná) - pro výrobu surových olejů a
methylesterů
 energetické rostliny (vrby, topoly, olše, akáty, křídlatka, šťovík a další
dřeviny a traviny)
b) biomasa odpadní
 rostlinné zbytky ze zemědělství a údržby krajiny - např. sláma (obilná,
řepková, kukuřičná apod.), dřevní odpady (prořezy, údržby porostů)
 odpady ze živočišné výroby - např. exkrementy z chovu hospodářských
zvířat, zbytky krmiv
 organický podíl tuhého komunálního odpadu, kaly z čistíren odpadních
vod
 organické odpady z potravinářských a průmyslových výrob - např.
odpady z jatek, lihovaru nebo cukrovaru,odpady ze stravovacích provozů,
odpady z dřevařských závodů (piliny, hobliny) apod.
 lesní odpady - z těžby a prořezů, např. větve, kůra, pařezy apod.
2.3.2 Spalování a zplyňování biomasy
Ze suché biomasy se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné složky,
tzv. dřevoplyn. Jestliže je přítomen vzduch, dojde k hoření, tj. jde o prosté spalování.
Pokud jde o zahřívání bez přístupu vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn do
spalovacího prostoru, kde se spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Část vzniklého
tepla je použita na zplyňování další biomasy. Výhodou je snadná regulace výkonu, nižší
emise, vyšší účinnost. Zařízení se zplyňováním biomasy se používají stále ve větší míře.
Na první pohled se neliší od běžných spalovacích zařízení.

2.3.3 Spalovací zařízení biomasy
Biomasa (nejčastěji ve formě dřevní štěpky) se ve velkém spaluje v klasických
elektrárnách ve fluidních kotlích s cirkulací spalin spolu s energetickým uhlím. Pro
průmyslové aplikace nebo systémy centrálního zásobování teplem se používají kotle
nad 100 kW spalující také dřevní štěpku nebo balíky slámy. Kotle pro rodinné domky
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pracují obvykle tak, že se palivo nejprve zplyňuje a teprve potom se plyn spaluje.
Takový systém umožňuje velmi dobrou regulaci srovnatelnou s plynovými kotli.[11]

2.3.4 Biomasa, NOX a CO2
Dřevo či sláma - jsou-li správně spáleny - jsou hned po vodíku ekologicky
„nejpřátelštějším“ palivem. Jediným příspěvkem ke znečištění ovzduší jsou NOx, které
vznikají při každém spalování za přítomnosti atmosférického vzduchu. Jejich množství
závisí na kvalitě spalování, zejména na teplotě.Vzhledem k tomu, že CO2 uvolněný při
spalování organické hmoty, je znovu absorbován při růstu rostlin, nelze v tomto směru
hovořit o problému s emisemi. Ve dřevě není síra, stopy síry jsou ve slámě - asi 0,1 % v
porovnání s minimálně 2 % v hnědém uhlí.

Ostatní kogenerační zařízení vyžadují zplynění biomasy. Zplynování v
generátorech s pevným roštem je použitelné pro menší tepelné výkony a probíhá při
nižších teplotách a za atmosférického tlaku. Menší investiční náklady jsou však spojeny
s vyšší tvorbou a obtížnějším odstraňováním dehtových látek a se vznikem fenolových
odpadních vod. V případě, že zplyňování probíhá při teplotách 850-1000 °C za
atmosférického tlaku nebo v tlakových generátorech při tlaku 1,5-2,5 MPa se rozkládají
vznikající dehty, fenoly a aromáty na jednodušší a dobře spalitelné plyny, které můžeme
využívat v návazných zařízeních, aniž by došlo k jejich zadehtování. Generátorový plyn
o výhřevnosti 4-6 MJ/m3 obsahuje 8-15 % CO, 4-8 % CH4, 8-12 % H2 11-18 % CO2,
zbytek tvoří vodní pára a dusík. Pro atmosférické zplyňovací systémy je výhodná
kogenerace s plynnými spalovacími motory. Získaný plyn se zbavuje nežádoucích
příměsí, zejména tuhých látek, čištěním na filtrech a odlučovačích pracujících na
principu gravitace, setrvačnosti,adsorpce a elektrostatického pole. Pak je plyn chlazen v
sérii výměníků. Získané teplo včetně tepla z vodního chladícího systému a tepla spalin
je využito pro ohřev vody otopného systému. V současné době v ČR s využitím
atmosférického zplyňování biomasy pracují 3 kogenerační jednotky (Moravská Nová
Ves, Klatovy, Skotnice). [4]
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2.3.5 Přínosy a úskalí pěstování energetických plodin z hlediska toků energie a
živin v krajině
2.3.5.1 Účinnost přeměny sluneční energie na biomasu

Za rok dopadne na jeden metr čtverečný volné plochy v našich podmínkách
1000 až 1200 kWh sluneční energie. Fotosyntézou vznikne během roku na jednom
metru čtverečném porostu v našich podmínkách 0,5 až 1 kg suché biomasy, výnosy
mohou být i vyšší, vyžaduji však vyšší dávky hnojiv a dodatkovou energii. Jeden
kilogram biomasy obsahuje 4-5 kWh energie, tedy přibližně 0,5 % energie, která
dopadla na porost.Pro ilustraci uvádím některé hodnoty energetického obsahu biomasy
tab.2.1.
Tab. 2.1 Hodnoty energetického obsahu biomasy
Energetický obsah

(MJ/kg)

(kWh)

řepková sláma

15-17,5

4,2-4,9

obilní sláma

14 -14,5

3,9 - 4,0

konopí

19

5,3

hnědé uhlí užívané

12-14

3,3 - 3,9

biomasy

v teplárnách (*)
*

kvalitní uhlí má energetický obsah dvojnásobný

Tab. 2.2 Průměrné výnosy biomasy dle Petříkové [21]
šťovík krmný

18-23

t/ha

boryt barvířský

10-12

t/ha

jestřabina východní

6-8

t/ha

křídlatka

35-40

t/ha

topolovka

13-15

t/ha

komonice bílá

18-20

t/ha

vratič

15-18

t/ha

čirok zrnový

8-11

t/ha

konopí seté

9-17

t/ha
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*

V podhorských a horských oblastech nedosahuje produkce nadzemní biomasy 10/t/ha

(1kg/m2). V mokřadních porostech rákosin eutrofních vod dosahuje produkce nadzemní
(skliditelné biomasy) 1-1,5 kg/m2 tedy 10 - 15 tun/ha.
2.3.5.2 Dopady pěstování biomasy na prostředí

Pěstování biomasy (tab.2.2) v polních kulturách je provázeno mineralizací
organických látek v půdě. Následkem toho se vyplavují živiny z půdy a půda se
vysiluje, půda ztrácí alkalické látky a okyseluje se. Tyto vyplavené látky je potřeba
doplňovat. Dlouhodobě je však zcela doplňovat nelze a dochází proto k acidifikaci, a
tím ke snižování úrodnosti půd. K dispozici bohužel nejsou údaje o dlouhodobých
změnách obsahu organických látek v půdách, abychom mohli odhadnout, kolik oxidu
uhličitého se uvolnilo do ovzduší následkem rozkladu organických látek v půdě na
velkých obhospodařovaných plochách.
2.3.5.3 Využití niv k produkci biomasy a jejich výhody

V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo na našem území podle zákona o
rekultivacích přeměněno několik set tisíc hektarů nezemědělské půdy na půdu
zemědělskou jako náhrada za zemědělskou půdu zabranou pro stavby sídlišť, továren,
silnic atp. Většinou se rekultivovaly mokřadní plochy, zejména nivy menších toků,
protože nivy větších toků byly na zemědělskou půdu přeměněny již dříve. Rekultivace
niv na zemědělskou půdu má tyto negativní dopady:

Sníží se hladina podzemní vody a v půdním profilu dříve zamokřeném se navodí
podmínky pro rozklad organických látek (mineralizace). Zvyšuje se odtok živin a
alkálií, zvyšuje se eutrofizace vody v toku, do atmosféry se uvolňuje oxid uhličitý, v
nivě se zabránilo přirozenému meandrování toku, niva je průtočná - snížila se její
kapacita zadržet vodu, voda odtéká rychle dolů, kde se zvyšuje nebezpečí povodně. Byl
odstraněn trvalý vegetační kryt, dobře zásobený vodou, který díky vysoké transpiraci
upravoval příznivě místní klima (vyrovnával teploty) a byla v něm vysoká biodiverzita.
2.3.5.4 Hromadění oxidu uhličitého v organických látkách
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Pokud budeme v nivě podporovat produkci biomasy mokřadních druhů
(mokřadní rostliny a zejména mokřadní dřeviny, jako je olše, dub, topol, jasan, vrba),
potom bude možné zvednout hladinu podzemní vody a tím zpomalit mineralizaci
(uvolňování oxidu uhličitého do vzduchu a látek do vody) nebo dokonce se proces
obrátí a organické látky se budou v nivní půdě akumulovat. Ubývá-li 1% organických
látek v profilu 1m odvodněné nivy na 500 ha ročně, potom se za rok přemění na oxid
uhličitý 50 000 tun organických látek a uvolní na 70 000 tun oxidu uhličitého. Roční
produkce emisi oxidu uhličitého v ČR byla v roce 1993 130 000 tisíc tun oxidu
uhličitého. V naší nivě jsme tedy snížili emise oxidu uhličitého na úrovni promile
celkové produkce emisí. Situace je složitější, protože zatopená niva se nepřehřívá a oxid
uhličitý neuniká do atmosféry a rychleji se recykluje. Navíc vytváříme trvalou vegetaci,
která váže oxid uhličitý i v nadzemní biomase. Jestliže se ročně vytvoří 5 - 10 tun
sušiny na hektar, potom je v této sušině ještě vázáno 2500 až 5000 tun organických
látek, což odpovídá 3500 až 7000 tun oxidu uhličitého. To je množství zanedbatelné
vzhledem k celkovým emisím. Na území České republiky bylo však odvodněno více
než 500 000 ha mokřadních nebo zamokřených půd a následkem toho se zrychlila
mineralizace organických látek.
2.3.5.5 Přirozená retence vody v nivě využívané k produkci mokřadní vegetace

Niva vznikala jako přirozené zátopové území, nivu vytvořil tok řeky, který se
rozvodňoval. Jestliže budeme v nivě pěstovat (podporovat rozvoj) vegetace, kterou
můžeme využít a která přitom snáší zatopení, potom lze využít nivu jako přirozenou
retenci vody, navíc rozvodnění podporuje růst mokřadní vegetace, zadržuji se látky a
čistí se voda. Jestliže v nivě na 800 ha bude záplava o průměrné výšce vodní hladiny 0.5
metru, potom niva zadržuje 4 miliony kubických metrů vody a záplava "zalévá" naši
mokřadní vegetaci.
2.3.5.6 Mokřadní porosty produkují energetickou biomasu

Produkci biomasy lze slučovat s dalšími pozitivními efekty na krajinu: vázáním
oxidu uhličitého do biomasy a organických látek v půdě, prevenci povodní
(respektováním

přirozených

záplavových

území),

zlepšováním

kvality

vody,

zvyšováním biodiverzity, změkčováním klimatu disipaci sluneční energie přes vodní
cyklus. Produkci energetické biomasy v mokřadech je nutno zahrnout do strategie
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trvalého užívání krajiny a do dotačních titulů podpory zemědělství a mimoprodukčních
funkcí zemědělství, neboť při správné volbě místa a rostlin má pozitivní efekt na toky
energie,látek a vody v krajině a zvyšuje biodiverzitu.[4]
2.3.6 Pěstování a možnosti využití některých energetických plodin s ohledem na
rajonizaci
V současné době se ve světě začíná rozšiřovat pěstování rostlin za účelem
produkce biomasy, jde o energetické plantáže jednoletých nebo víceletých bylin nebo
dřevin. Uvádí se kolem jednoho sta rostlinných druhů rostoucích po celém světě, které
byly vytipovány jako potenciální zdroj pro energetické využití. Pro energetické plantáže
je důležitá volba vhodných rostlin. Výběr vhodných druhů energetických rostlin je
určován mnoha faktory jako např. druhem půdy, způsobem využití, pěstební technologií
včetně sklizně a dopravy apod. Dále je nezbytné porovnání výnosů s náklady na
pěstování a výrobu energie. Ve světě se ověřuje několik desítek vybraných jednoletých
nebo vytrvalých druhů. Uvažuje se zejména o využívání druhů jako jsou Miscanthus
sinensis - ozdobnice čínská, Spartina pectinata, Arundo donax, Phragmites australis rákos, Polygonum - rdesno, Andropogon gerardii - vousatice, Pennisetum alopecurdides
- vousatec, Eragnostis trichodes - milička, Erianthus ravene - třtinovec, Panicum
virgatum - proso, Canabis sativa - konopí, Cynara cardunculus - artyčok, Phalaris
arundinacea - chrastice apod. Jednoleté rostliny mají tu přednost, že jsou určeny pro
rychlou produkci, jejich setí a sklizeň se provádí pomocí běžné zemědělské techniky.
z víceletých nebo jednoletých rostlin připadá v našich podmínkách v úvahu pěstování
ozdobnice, chrastice, křídlatky, čiroku, rákosu, konopí, topinamburu, Silpha, topolovky,
šťovíku, slézu apod. [5]

2.4 Využití biomasy
V České republice jsou vzhledem k velké rozloze půdy, která je využívána k
zemědělským a lesnickým účelům (asi 87 % z celkové rozlohy), dobré podmínky pro
energetické využití biomasy. K energetickým účelům je možné využít asi 8 mil. tun
pevné biomasy (tab.2.10). U nás jsou velké rezervy ve využití biomasy v komunální
energetice, domácnostech, průmyslu, zemědělství oproti některým evropským státům
(Rakousko, Nizozemí, Dánsko, Německo).Pro srovnání paliv jsou pro názornost
uváděny hodnoty v tab. 2.11 a 2.12.
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Tab. 2.3 Množství energeticky využitelné biomasy v České republice
Druh paliva
Odpadní a palivové dřevo
Obilní a řepková sláma
Rychlerostoucí dřeviny a energetické plodiny
Komunální odpad
Spalitelný odpad z průmyslové výroby
Celkem
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mil. tun
1,7
2,5
1
1,5
1
7,7

Tab. 2.4 Srovnání výhřevnosti paliv a jejich měrné hmotnosti
Druh paliva

Výhřevnost

MJ/dm3

MJ/kg

Měrná hmotnost
kg/dm3

Petrolej

43,97

32,53

0,74

Motorová nafta

42,5

36,97

0,87

LTO

42,5

36,97

0,87

TTO

41,45

39,36

0,95

Černé uhlí

24

-

-

Hnědé uhlí

14,6

-

-

14,23

5,5

0,4

15,49

1,86

0,12

Palivové dřevo
(20 % vody)
Sláma obilovin
(10 % vody)

Tab. 2.5 Složení pevných paliv s obsahem vody do 15 %
Druh paliva

Zplyňující látky
v sušině %

Sláma
Dřevo
Dřevěné uhlí
Hnědé uhlí
Černé uhlí

75-80
70-75
23-25
47-57
24-28

C
44
43
71
58
73

Obsah prvků %
O
35
37
11
18
5

H
5
5
3
5
4

Pozn.: Do 100 % doplňuje hodnoty popel a voda
Tab. 2.6 Výhřevnost biopaliv s proměnným obsahem vody
Druh paliva
Polena
Polena
Polena
Dřevní odpad
Dřevní odpad
Dřevní štěpka

Obsah vody
%
10
20
30
10
20
30

Výhřevnost
MJ/kg
16,4
14,28
12,18
16,4
14,28
12,18
– 26 –

Objemová hmotnost
kg/m3
375
400
425
170
190
210

Dřevní štěpka
Sláma obilovin
(balíky)
Sláma kukuřice
(balíky)
Lněné stonky
(balíky)
Sláma řepky
(balíky)

40

10,1

225

10

15,5

120

10

14,4

100

10

16,9

140

10

16

100

2.4.1 Nevýhody využití biomasy
Závisí na typu biomasy.
•

Větší obsah vody a tudíž nižší výhřevnost (tab. 2.6).

•

Větší objem paliva, vyšší nároky na skladovací prostory (tab. 2.7).

•

Nutnost úpravy paliva (sušení, tvarování, atd.) vyžadují investice do nových
zařízení.

•

U výroby a využití bioplynu poměrně vysoké investiční náklady na technická
zařízení, což zvyšuje cenu vyrobené energie.

•

Poměrně složitá manipulace s palivem ve srovnání s plynem, elektřinou, LTO.

•

Nutnost likvidace popela.

•

Lokální využití paliva.

Tab. 2.7 Orientační údaje o velikostech skladovacích prostor pro skladování některých
paliv [6]
Palivo
Palivové dříví – polena
Palivové dříví –
odřezky
Štěpka
Rašelina
Sláma
Dřevěné brikety
Hnědé uhlí
Černé uhlí

Měrná hmotnost
kg/m3
320 – 450

Skladovací prostor
m3/MWh
0,6 – 0,8

210 – 300

0,9 – 1,2

270 – 380
350 – 400
80 – 100
800 – 1 100
650 – 780
770 – 880

1,3
0,8
3
0,25 – 0,3
0,41
0,17
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2.5 Konkurenceschopnost biopaliv
V současné době se pro výrobu tepla a elektřiny z biomasy využívá především
lesní a dřevní odpad. Po vstupu ČR do EU se ještě výrazněji projevil přebytek
zemědělské půdy,která není uplatnitelná pro produkci potravin. Dalším významným
zdrojem je zbytková biomasa (např. sláma obilovin, kukuřice apod.). Jedním z
významných faktorů uplatnění biopaliv rostlinného původu je ekonomika jejich výroby
a schopnost konkurovat ostatním srovnatelným palivům na trhu.
2.5.1 Náklady na pěstování a sklizeň plodin
Náklady na pěstování a sklizeň mohou být sestaveny s využitím databázového
modelovacího programu AGROTEKIS (VÚZT). Základem kalkulace nákladů jsou
modelové technologické postupy. Celkové náklady zahrnují:
• variabilní náklady celkem (hnojiva, osivo a sadba, chemické přípravky)
• náklady na mechanizované práce (náklady na stroje včetně obsluhy)
• fixní náklady (nájemné půdy, daně, odpisy a opravy staveb, úroky z úvěrů,
výrobní a správní režie)

V oblasti rostlinné biomasy se jeví výhodné využití zbytkové biomasy po sklizni
a tržním využití hlavního produktu. Záměrně pěstované energetické plodiny se budou z
hlediska výsledné ekonomiky na trhu paliv bez dotací jen obtížně prosazovat. S
využitím dotací se ekonomika energetických plodin a jejich konkurenceschopnost na
trhu paliv výrazně zlepší. [8]

2.6 Biomasa jako palivo
Podle způsobu využití energie biomasy musíme tyto obnovitelné zdroje energie
rozdělit do několika skupin:
•

rozlišujeme biomasu suchou (např. dřevo)

•

mokrou (např. kejda)
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Podle způsobu technologie zpracování rozlišujeme:
•

suché procesy (termochemická přeměna)
 spalování
 zplynování

•

mokré procesy (biochemická přeměna)
 fermentace (produkce etanolu)
 anaerobní vyhnívání (produkce bioplynu)

Zvláštní skupinu tvoří mechanicko-chemická přeměna, kdy oleje získané
lisováním jsou následně upravovány např. na ekologickou bionaftu a přírodní maziva.
Protože jsou již známy nové technologie využití dřeva a byly vynalezeny nové
technologie spalování, nastala doba návratu k využití biomasy jako energetického
zdroje.

Důvody:
•

biomasa je nefosilním palivem,

•

neobsahuje nežádoucí síru,

•

jedná se o tuzemské palivo,

•

převážně jde o odpad z výroby,

•

lze pěstovat cíleně, jen pro potřeby energetiky, a tím se podílí také na
zvýšení zaměstnanosti.

Hlavním důvodem pro širší využití biomasy je všeobecně udávána obnovitelnost
tohoto zdroje energie.
2.6.1 Biomasa a její energetické využití
Obr. 2.2 Biomasa se
na skleníkovém efektu
nepodílí
Z obrázku 2.2 lze posoudit vyváženou
bilanci oxidu uhličitého, kyslíku a vody ve
vztahu k naší přírodě. Jednoznačný závěr:
spalování biomasy se na skleníkovém efektu
nepodílí.
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Tab. 2.8 Energetická výtěžnost fytomasy
Spalné teplo
Rostlina

(s popelovinami)
MJ.kg-1

Výnosy suché
hmoty t.ha

-1

GJ.ha-1

Konopí seté

18,060

12,05

217,62

Čirok hyso

17,657

19,33

341,31

Čirok zrnový

17,633

9,83

173.33

Čirok cukrový

17,588

14,77

259,77

Slunečnice - sláma

18,580

1,62

30,10

Koriandr

18,882

4,06

76,66

Len - sláma

18,580

1,62

30,10

Lnička

18,840

2,39

45,03

Křídlatka

19,444

37,50

729,15

Šťovík krmný

17,751

43,00

763,29

sléz topolovka

17,581

13,40

235,58

slézy krmné

17,519

8,81

154,34

smoloroň-mužák

17,941

11,20

200,94

bělotrn

19,610

16,50

323,56

boryt

18,500

10,75

198,88

komonice

19,892

20,10

399,82

vratič

18,131

17,40

315,48

pajasan žláznatý

17,478

16,97

296,60

Výhřevnost

Vlhkost

Výnos

MJ.kg -1

%

t.ha-1

sláma obilovin

14

15,00

3-5

sláma řepka

13,5

17-18

4-6

Rychle rostoucí dřeviny

12

25-30

8-12

jednoleté rostliny

14,5

18

17,5-25

seno-zem. půda

12

15

2-8

seno-ostatní půda

12

15

2-4

Tab. 2.9 Tabulka výhřevnosti
Plodina
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Pro potřeby spalování je vhodná biomasa, která má výhřevnost od 9 do 19
MJ/kg. Výhřevnost dřeva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen podle jejich druhu, ale
také podle obsahu vody, to znamená s vlhkostí paliva. Dřevní hmota sníží svůj obsah
vody při přirozeném provětrávání za jeden rok:
•

pod střechou až na 20 %

•

volně uložená na pouhých 35-40 %.
Obsah energie 1 kg naprosto suchého dříví je 5,2 kWh, vzhledem ke zbytkové

vlhkosti 20 %, klesá na 4,5 až 4,3 kWh. Vlhkost výrazně ovlivňuje účinnost spalovacích
procesů, a proto je doporučeno spalovat dříví vysoušené cca 2 roky.
Tab. 2.10 Výhřevnost v závislosti na obsahu vody
Objemová

Výhřevnost

Obsah vody

MJ.kg -1

%

18,56

0

355

16,40

10

375

14,28

20

400

12.18

30

425

10,10

40

450

8,10

50

530

16.40

10

170

14,28

20

190

12,18

30

210

10,10

40

225

Sláma obilovin

15,50

10

120 (balíky)

Sláma kukuřice

14,40

10

100 (balíky)

Sláma řepky

16,00

10

100 (balíky)

Lněné stonky

16,90

10

140 (balíky)

Druh paliva

Dřevo – polena

Dřevní štěpka

hmotnost
kg/m3

Z hlediska minispotřebitele je důležitá pouze biomasa, která je v dosahu našeho
obydlí a kterou můžeme co nejlevněji získat. Vlhkost dříví (diagram 2.1)však podstatně
ovlivňuje kvalitu hoření, účinnost i životnost kotle. Pro přímé spalování je nejvhodnější
dřevo s obsahem vlhkosti do 25 %, u větších kotelen pak až do 60 %. Je však třeba si
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uvědomit, že spotřeba paliva roste se zvyšujícím se % vlhkosti a může být i
několikanásobně vyšší v porovnání se suchým dřevem.
Diagram 2.1 Obsah vody v dřevu

Protože uvažujeme o biomase jako takové, musíme do spalitelných látek ve
svém okolí zahrnout i zemědělský odpad.

2.6.2 Výroba dřevoplynu
Dřevoplyn se všeobecně získává zplynováním tuhých paliv v generátoru, a
protože palivem nemusí být jen dříví, budeme dále hovořit všeobecně o generátorovém
plynu. Tuhá paliva, vhodná pro výrobu generátorového plynu, rozdělujeme do dvou
základních skupin, a to:
1) paliva bohatá na plyn a dehty, tj. dřevo, rašelina, hnědouhelné brikety,
2) paliva chudá na plyn a dehty, tj. dřevěné uhlí, kamenouhelný a hnědouhelný
švelovací koks, rašelinový koks a antracit.

Každé palivo z těchto skupin poskytuje generátorový plyn rozdílného složení a
má rovněž vliv na konstrukci generátoru a jeho příslušenství. Vyrobený plyn pak
obsahuje složky hořlavé - spalitelné a složky nehořlavé - nespalitelné.

1) Hlavní hořlavou složkou generátorového plynu je jedovatý oxid (kysličník) uhelnatý
– CO, podle druhu paliva pak ještě různé množství vodíku – H2 a zanedbatelná
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množství metanu - CH4. Množství hořlavých složek je však závislé nejen na druhu
použitého paliva, ale také na chodu agregátu, tj. na kvalitě zplynování.
2) Hlavní nehořlavou složkou je dusík – N, kyslík - O, a něco málo oxidu (kysličníku)
uhličitého – CO2.
Tytéž složky obsahují i těla organizmů, která také patří do biomasy, a proto lze
pyrolýzního procesu úspěšně využít pro ekologickou likvidaci nevyužitelných
živočišných odpadů. Pro důkladné pochopení pyrolýzy, tj. rozkladu biomasy působením
tepla, si musíme trochu pečlivěji popsat procesy, které při ní probíhají.

Jak již bylo řečeno, zařízení pro výrobu dřevoplynu nazýváme generátorem.
Každý generátor lze rozdělit do pěti základních pásem, ve kterých probíhá chemický
proces přeměny biomasy na hořlavý plyn. Tato pásma nejsou od sebe konstrukčně
oddělena a hranice mezi nimi se navzájem prolínají a přemisťují dle výše teploty v tom
daném prostoru.Teprve při zrodu a vývoji výbušných motorů zapálení kutilové a
vynálezci začali přemýšlet nad obnovitelným a také levným zdrojem paliva pro tuto
technickou novinku. První prototypy výbušného motoru byly plynové, stacionární, a
jako pohonná hmota byl využíván právě – 34 – dřevoplyn (benzin a jiné podobné
produkty se začaly v automobilovém průmyslu využívat teprve později). První pokusy a
zkoušky byly samozřejmě problematické a velmi nebezpečné. Ale vývoj pokračoval
neustále kupředu, až se zrodily první funkční výrobky určené přímo k pohonu
automobilů.
Obr. 2.3 Schéma generátoru pro pohon automobilů

– 33 –

I. Pásmo vysoušecí

Toto pásmo nám v žádném případě nenahrazuje vysoušení paliva před jeho
použitím. Uvolněné vodní páry nemohou opustit uzavřený prostor, a jsou tedy
zúčastněny procesu hoření. V praxi to znamená, že jejich přebytek nám ochlazuje
redukční pásmo a znehodnocuje kvalitu výroby plynů. Proto je žádoucí, aby použité
dříví bylo co nejsušší, s obsahem vody max. do 30 %. Jsou prováděny pokusy se
spalováním syrového dříví, ale proces zplynování probíhá na úkor zvýšené spotřeby
použitého paliva.

II. Pásmo karbonizační – švelovací

V tomto pásmu výrazně roste zahřívání již suchého dříví a uvolňují se plyny,
obsahující dřevní šťávy. Tyto plyny jsou schopny kondenzovat na tzv. dřevní ocet s
obsahem dehtů. Vlivem vyšších teplot palivo doutná, šveluje, přičemž z něho odcházejí
lehce těkavé látky - tzv. doutnavý plyn a nastává proces přeměny dříví na dřevěné uhlí.
Uvolňování nekondenzovatelných plynů je přitom velmi slabé. Z praxe známe doutnavý
plyn jako nepříjemný kyselý a štiplavý kouř, který nám uniká do místnosti při špatném
tahu komína. Je to zápach, který se velmi špatně větrá.

III. Pásmo spalovací – oxidační

V tomto pásmu probíhá klasický proces hoření, který je charakterizován
prudkým okysličováním paliva za současného uvolňování tepla. Dřevěné uhlí se
doslova rozežhaví a teploty v tomto prostoru dosahují hodnot od 700 °C do 1000 °C.
Právě tato teplota je velice důležitá pro další chemické procesy, které si následně
popíšeme.

Vlhkost

použitého

paliva

tyto

teploty

výrazně

ovlivňuje.

IV. Pásmo primární redukce

Obsahuje jen žhnoucí fixní uhlík. V tomto prostoru probíhá vyšší stupeň
rozkladu dehtů a redukce C02. na CO. Chemické reakce spotřebovávají část energie a
ochlazují redukční pásmo.
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V. Pásmo sekundární redukce

Je velmi důležité pro výrobu dřevoplynu určeného k dalšímu použití. V
popelovinách dochází k posledním přeměnám - redukci CO2. na CO a naopak, a ke
stabilizaci jejich zbytků. Nastává částečné ochlazení odváděných plynů.

2.6.3 Chemické procesy při karbonizaci
K popisu chemických procesů při výrobě dřevoplynu jsem čerpal informace z
obsahu zajímavé knížky „Energie napůl zdarma,“ vydané v roce 1985, autor Jan Večeř.

I. Pásmo vysoušecí

Dřevo je palivo bohaté na vodu – H2O a obsahuje i značné množství dehtu - 5 až
8 % hmotnosti. Tento dehet se skládá ze tří základních prvků - uhlíku C, vodíku H a
kyslíku O. Z výše uvedeného plyne, že jde o pouhé tři prvky, které v průběhu suché
destilace mění své chemické vazby v závislosti na teplotě prostředí. Ve vysoušecím
pásmu dochází k odpařování vody a malého množství těkavých látek, u jehličnatého
dříví voní pryskyřice.

II. Pásmo karbonizační – švelovací

V tomto pásmu výrazně roste zahřívání již suchého dříví a uvolňují se plyny,
obsahující dřevní šťávy. Tyto plyny jsou také složeny z vodních par, které již nejsou
volné, ale chemicky vázané na uhlík. Vzniká dřevní líh, tzv. karbinol - chemický název
Metanol CH3OH, dřevní ocet, který obsahuje sloučeniny karboxilů - COOH, a uvolňují
se dehty. Dehet je složitá směs velkého počtu kapalných a tuhých organických
sloučenin, která je za normálních okolností kapalná, viskózní, charakteristického
zápachu. Dehet je silně toxický, hořlavý a výpary se vzduchem vytvářejí explozivní
směs. Směs těchto sloučenin velmi silně kysele a hlavně dlouho zapáchá. Z hlediska
kutila je tento zápach znakem nedokonalého spalování. Tyto uvolněné plyny jsou však
důležitou složkou v dalším procesu pyrolýzního spalování.
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III. Pásmo spalovací – oxidační

V tomto pásmu se již nachází dřevěné uhlí, které má při hoření vyšší teplotu než
volně pálené dříví. Při spalovacím procesu dochází za současného uvolňování tepla ke
značně složitým chemickým reakcím. Podmínkou pro dokonalou výrobu CO je tedy
vytvoření co největší žhavé vrstvy dřevěného uhlí v oxidačním pásmu, které dodává
tepelnou energii redukčnímu pásmu. Dochází k vazbám kyslíku na uhlík - ke tvorbě
oxidů. Proto je toto pásmo nazýváno oxidačním. Vzniká oxid uhelnatý 2C + O2 = 2 CO
a tzv. vodní plyn C + H2O = CO + H2. Zbytek vodíku - H2, který nestačil vytvořit metan
CH4, se již nezúčastňuje reakcí a postupuje dále. Pokud se uhlík s kyslíkem spaluje
dokonale, vzniká nehořlavý oxid uhličitý C + O2 = CO2. Tohoto nehořlavého plynu se
potřebujeme zbavit, nebo ještě lépe, nějakým způsobem jej využít. K tomuto úkolu je
určeno právě pásmo redukce.

IV. Pásmo primární redukce

Zde existuje pouze žhnoucí fixní uhlík při teplotách od 700 °C do 1400 °C. V
tomto prostoru probíhá vyšší stupeň rozkladu dehtů a redukce oxidů uhlíku. Při styku
oxidu uhličitého s uhlíkem dochází právě při vyšších teplotách k další chemické vazbě,
kdy CO2 + C se štěpí na 2 CO.
Oxidace CO na CO2 je oboustranným pochodem a množství hořlavého plynu v poměru
k nehořlavému CO2 je závislé pravě na teplotě, za které tyto chemické reakce probíhají.
Při vyšších teplotách se kyslík snadněji váže na uhlík, který je obsažen ve žhavém
dřevěném uhlí. Hrubost paliva v redukčním pásmu výrazně ovlivňuje tvorbu CO.
Nežádoucí CO2 je průchodem úzkými mezerami v těsném styku s velkým množstvím
ploch žhavého uhlíku a redukce na CO je dokonalá.

Větší obsah hořlavého plynu ve směsi má podstatný vliv na kvalitu dřevoplynu.
U agregátů určených k pohonu automobilů bylo žádoucí, aby použité palivo bylo
složeno ze 75 % z tvrdého dříví a ze 25% z jehličnatého dříví. Vstupní velikost špalíků
by neměla být delší jak 8 cm a do šířky 5 cm.
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V redukčním pásmu nic nehoří, i když se jedná o prostředí s vysokou teplotou.
Právě naopak, probíhající redukce odebírají žhavému uhlí tepelnou energii. Redukční
pásmo se projevuje velkým nedostatkem kyslíku.

V. Pásmo sekundární redukce

Je velmi důležité pro výrobu dřevoplynu určeného k pohonu výbušných motorů.
V horkém popelu se, více či méně, stabilizuje poměr CO a CO2. Dochází k částečnému
ochlazení plynů. Dřevoplyn je pak odváděn pláštěm generátoru, kde předává další část
své tepelné energie do prvních dvou pásem, protože se musí před vstupem do
směšovače motoru co nejvíce ochladit.

Základní informace o dřevoplynu:
výhřevnost:

cca 4,61 - 5,86 MJ/m3
(1100- 1400 kcal/m3)

meze výbušnosti:

4,5 - 35 % se vzduchem

zápalná teplota:

560°C

hustota:

0,35 -0,6

charakteristika:

hořlavý a výbušný plyn, lehčí vzduchu, barvy šedé, s

charakteristickým zápachem po nečistotách (sirovodík a dehty) a s dobrými spalovacími
vlastnostmi danými obsahem vodíku a metanu. Nebezpečnou vlastností je jeho
jedovatost, daná velkým obsahem oxidu uhlíku - CO (až 30 %).

Základní informace o oxidu uhlíku - CO:
výhřevnost:

cca 12,64 MJ/m3
(3100 kcal/m3)

meze výbušnosti:

12,5 - 74,2 % se vzduchem

zápalná teplota:

560 °C

hustota:

0,35 - 0,6

charakteristika:

hořlavý a výbušný plyn, lehčí vzduchu. Je výhřevnou složkou

většiny topných plynů, je obsažen ve výfukových plynech (od 1 % do 13 %).
Nebezpečnou vlastností je jeho jedovatost.
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Základní informace o průběhu karbonizace:
Výroba generátorového plynu vysokotepelnou karbonizací hořlaviny, t. j.
zahříváním za nepřístupu vzduchu na teplotu až 1050 °C, probíhá přibližně následujícím
postupem:
• do 150 °C - se z hořlaviny odpařuje voda a uvolňují se plyny CO2, CH4, N2,
• 200 – 300 °C - odštěpuje se z hořlaviny reakční voda, CO2, CO, H2S - sirovodík
(jedovatý sulfan),
• 300 – 400 °C - nastává rozpad hořlaviny za vývoje dehtových par a CO, CO2,
CH4, hořlavina bobtná a začíná měnit stav,
• 400 – 550 °C - rozklad hořlaviny pokračuje a začíná se tvořit amoniak (čpavek –
NH3),
• 550 – 600 °C - ustává tvorba dehtových par a vzniká polokoks (švelkoks),
• 600 – 1000 °C - unikají dále plyny, v nichž se stoupající teplotou přibývá H2 a
ubývá CH4, dřevo se mění na popel.

Obr. 2.4 Popis stacionárního agregátu na dřevoplyn
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(1) Generátor – s popisem jeho funkce a výrobou dřevoplynu pro přímou spotřebu jste
již byli seznámeni.
(2) Zpětná klapka – na sání vzduchu do generátoru zajišťuje bezpečnost při zastavení
chodu motoru, kdy samotížným uzavřením zamezí přístupu vzduchu a dalšímu vývinu
plynu.
(3) Redukční pásmo – ze kterého je dřevoplyn obohacený CO odsáván směrem k
motoru.
(4) Hrubý filtr – slouží k zachycení hrubých nečistot a popelovin v dřevoplynu
obsažených ve vodní cloně, kde se plyn pere – probublává vodou.
(5) Chladič – je důležitou součástí agregátu. Plyn je veden mezi lamelami, kde se
ochlazuje, a tím se zvyšuje jeho energetický potenciál vůči objemu.
(6) Odkalovací kohouty – slouží k pravidelné údržbě při proplachování filtrů proudem
vody.
(7) Jemný filtr – zachycuje nejen jemné nečistoty a částice prachu, ale částečně také
vodní páry.
(8) Uzavírací kohout před ventilátorem – se otevírá jen při zátopu v generátoru, nebo
při každé zkoušce zápalnosti vyrobeného dřevoplynu.
(9) Ventilátor – je důležitým zařízením při uvádění generátoru do chodu, protože
nahrazuje podtlak, který je vytvářen při chodu motoru sáním pístů.
(10) Vzduchový filtr – je umístěn před sací hrdlo motoru a zachytává nečistoty z
ovzduší.
(11) Klapka v sacím hrdle slouží k nastavení bohatosti směsi, a tím otáček motoru.
(12) Regulátor otáček motoru – udržuje rovnoměrnost chodu agregátu jako celku.
Pracuje na principu odstředivky, kdy kuličky na konci ramen zvedají prstenec, který
svým pohybem uzavírá nebo otevírá přívod vzduchu do sacího hrdla a omezuje tak
bohatost směsi plynů.
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2.7 Údaje o použitelné biomase
Po provedené analýze již existujícího objektu a jeho energetického hospodářství
nebo při zpracování (nebo hodnocení) projektu pro výstavbu "na zelené louce" je třeba
ověřit, jaký druh biomasy připadá v daném případě v úvahu k energetickému využití.

To znamená, že se musí zjistit nebo ověřit následující skutečnosti:
• forma biomasy
• skutečná výhřevnost
• dostupné a zajištěné roční množství (po celou dobu životnosti zařízení)
• náklady na její získání (vč. nákladů na dopravu)
V průběhu přípravy projektu je nezbytné zjistit podrobnější a ověřené informace
o parametrech a vlastnostech předpokládané využívané biomasy, jako jsou:
• výhřevnost
• objemová měrná hmotnost
• velikost kusů (např. dřeva)
• obsah vody
• obsah popela
• obsah prchavé hořlaviny
• chemické složení hořlaviny
• chemické složení popelovin
• vlastnosti popelovin
• cena biomasy v místě výskytu (bez dopravy)
• cena biomasy na vstupu do energetického zdroje
• reálné možnosti dodávky (v průběhu roku)
• způsob skladování, kapacita skládky
Pozn.: Například objemová měrná hmotnost pevné biomasy je 3 až 10krát vyšší
než je tomu např. u klasických fosilních pevných paliv (vztaženo na výhřevnost). Pak
velikost skladovacího prostoru může být limitujícím faktorem.
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Pro informaci jsou uvedeny následující příklady (tab 2.11):
Tab. 2.11 Parametry různých druhů biomasy
Druh biomasy

Obsah vody

Výhřevnost

Objemová měrná

%

MJ/kg

0
10
20
30
40
50
10
20
30
40
10
10

18,56
16,4
14,28
12,18
10,1
8,1
16,4
14,28
12,18
10,1
15,5
16

hmotnost kg/m3
(volně ložená)
355
375
400
425
450
530
170
190
210
225
120 (balíky)
100 (balíky)

20 - 38

IX.14

Polena (měkké dřevo)

Dřevní štěpka

Sláma (obiloviny)
Sláma (řepka)
Tříděný komunální
odpad
Bioplyn

cca 25 MJ/m3

Ověření reálné dostupnosti potřebného množství biomasy (vč. její ceny na prahu
zdroje) je jedním z důležitých předpokladů úspěšnosti projektu, zaměřeného na využití
biomasy.

Pozn.: V poslední době se začíná uvažovat o zakládání plantáží rychlerostoucích
dřevin. V tomto případě je třeba počítat s reálnými ročními přírůstky a náklady na
ošetřování, sklizeň, zpracování a dopravu.
2.7.1 Úprava biomasy
Před vstupem do vlastního energetického zařízení musí být biomasa obvykle
upravována. Metody těchto úprav závisí v první řadě na požadovaném druhu a kvalitě
hmoty vstupující do vlastního energetického zařízení.
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V případě pevné formy biomasy jde obvykle o sušení (přirozené nebo umělé) a o
rozměrové úpravy (stříhání, sekání, drcení, resp. lisování, briketování, peletování).
Někdy je pevná biomasa před vstupem do vlastního spalovacího zařízení zplyňována v
generátorech (výroba dřevoplynu). Vyrobený dřevoplyn může být čištěn a ochlazován
nebo být použit přímo.

V případě primární plynné formy (bioplyn) mohou být aplikovány různé metody
čištění bioplynu a vyrobený bioplyn je obvykle před dalším použitím komprimován.
2.7.2 Zařízení na energetické využití biomasy
Z hlediska systému je třeba v prvé řadě uvést, zda se jedná pouze o výrobu tepla,
vč. charakteristik nositele tepla, nebo zda se jedná o kombinovanou výrobu elektřiny a
tepla, vč. technického řešení.Vzhledem ke značné variabilitě základních typů zařízení je
obvykle třeba uvést i další detailnější informace o vlastním zařízení. Předmětem
posouzení by měly být i garance dodavatele a prověření jím uváděných
referencí.Důležité je i ověření vlivu provozu zařízení na životní prostředí ( porovnání se
zákonem stanovenými limity emisí).
2.7.3 Stanovení ročního výnosu
Z objemu úspor nákladů uvedených v korigované energetické bilanci lze spočítat
budoucí úspory nákladů na získání tepla ve srovnání se stávajícím způsobem (nebo
jiným klasickým způsobem).

Úspory nákladů na energii je nutno korigovat o další provozní náklady. Ty závisí
na daném technologickém uspořádání systému (mzdy, opravy, provozní hmoty, a pod.).
[9]

2.8 Fyzikální, chemické a biologické vlastnosti biopaliv
Základní fyzikální vlastnosti různých forem biomasy jsou důležité pro
zpracování, dopravu a skladování .
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2.8.1 Vlhkost biopaliv
Biopaliva lze spalovat v různých formách. Zatím jsou největším spotřebitelem i
dodavatelem biopaliv dřevozpracující závody. Proto uveďme na pravou míru zvyklosti
dřevozpracujícího průmyslu, kde se používá rozdílné vyjadřování obsahu vody oproti
běžné energetické praxi,aby se předešlo zásadním nedorozuměním.

V dřevozpracujícím průmyslu se obsah vody v dřevní hmotě vyjadřuje podle
vztahu:

Wd =

H1 − H 2
⋅ 100 (%)
H2

kde
H1 je hmotnost vzorku surové dřevní hmoty (kg),
H2 je hmotnost vzorku po vysušení (kg).
V energetice se vyjadřuje obsah vody (při stejném použití označení) vztahem:

W=

H1 − H 2
⋅ 100 (%)
H2

Z uvedených vztahů vyplývá, že odpovídá uváděná vlhkost dřevařské vlhkosti, jak
uvádí tab.2.12.
Tab. 2.12 Srovnání parametrů vlhkost a dřevařská vlhkost
Vlhkost W

Dřevařská vlhkost Wd

10

11

20

25

30

43

40

67

50

100

60

150

70

230
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80

400

Proto je nutné vždy přesně znát, o jaké vyjadřování obsahu vody právě jde. V
závislosti na technologii výroby a typu dřevozpracujícího závodu se obsah vody v
dřevní hmotě pohybuje v širokém rozmezí, a to W = 7 až 60 %. V dalším textu budeme
vždy používat energetické vyjadřování obsahu vody. [1]
2.8.2 Výhřevnost biopaliv
Výhřevnost zcela zdravého a suchého dřeva je poměrně vysoká: u listnáčů je to
18 MJ.kg-1, u jehličnanů 19 MJ.kg-1. Stejné hodnoty výhřevnosti mají stébelniny,
zejména sláma obilovin a traviny,záleží však na obsahu vody.
Skutečná výhřevnost potom je:

Hu =

H uwf (100 − w) − (rw)

100

( MJ .kg −1 )

kde
Hu

je skutečná výhřevnost paliva (MJ.kg-1).

Huwf

výhřevnost sušiny (MJ.kg-1),

w

obsah vody v palivu (%),

r

teplo potřebné k odpaření 1 kg vody (2,44 MJ).

Výhřevnost paliva se však také snižuje s časem, zejména činností mikroorganismů, hub a plísní.

Obsah vody výrazně ovlivňuje výhřevnost paliva (tab. 2.13, 2.14), a to nejen
zmenšením obsahu sušiny, ale i spotřebou energie na odpaření. Z toho vyplývá nutnost
prodeje paliva s ohledem na vlhkost.
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Tab. 2.13 Skutečná výhřevnost dřeva a kůry v závislosti na obsahu vody
Palivo

Obsah vody

dřevo

kůra

%

(MJ.kg-1)

(kW.h.kg-1)

(MJ.kg-1)

(kW.h.kg-1)

0

18,5

5,1

18,8

5,2

10

16,4

4,6

16,7

4,6

20

14,3

4,0

14,6

4,1

30

12,2

3,4

12,5

3,5

40

10,1

2,8

10,5

2,9

50

8,0

2,2

8,4

2,3

Stanovení obsahu vody v palivu není technicky obtížné (vysušení vzorku při
teplotě 103 až 105 °C), ale při dodávkách není operativní ani pohodlné. Pokud by se
nenašla vhodná, rychlá metoda stanovení obsahu vody, je vhodnější dodávat štěpku na
prostorové metry kubické, neboť by to bylo jednoduché podle ložného obsahu
velkokapacitních dopravních prostředků. Obsah vody v podstatě nebude měnit obsah
sušiny v 1 m3 volně ložené štěpky. To zase upřednostňuje objemové míry před
hmotnostními. Výhřevnost paliva je možné přibližně stanovit jednodušším výpočtem
podle vzorce:
H u = 5,2 − 0,06 w (kW .h.kg −1 )
Tab. 2.14 Množství dřeva pro stejný tepelný výkon při různé vlhkosti (obsahu vody)

Obsah vody ve dřevě (%)

Potřeba paliva na jednotku výkonu
A (%)

B (%)

0

100

-

10

111

-

20

127

100

30

150

118

40

180

143

50

232

181

60

300

235

A - základ, 100 % je při obsahu vody = 0 %. B - základ, 100 % je při obsahu vody = 20 (odpovídá praxi).
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Zvětšení obsahu vody ve dřevě z 20 na 40 % podmiňuje vyšší spotřebu paliva
téměř o polovinu. Vzrůst obsahu vody na 50 % - což je běžný případ podmiňuje potřebu
paliva již bezmála dvojnásobnou! Závislost je tudíž progresivní, část dřevní hmoty se
spotřebuje bez efektu na pouhé odpaření vody. Na základě této skutečnosti je možné
přijmout dvě řešení nebo jejich kombinaci:
•

dbát na vysušení paliva před spalováním,

•

větším výměníkem využít i teplo obsažené v odpařené vodě a spaliny přivést až
ke kondenzaci. U spalin ze dřeva by při kondenzaci neměly nastat větší
problémy.

2.8.3 Chemické složení hořlaviny paliva
Pro dřevo je specifické, že obsahuje největší podíl plynných látek uvolňovaných
pyrolýzou (75 až 85 %) nehořících na roštu, ale ve vznosu mezi roštem a komínem (tzv.
dlouhý plamen dřeva i dalších biopaliv). Z toho vyplývá, že efektivní a pro životní
prostředí neškodné spalování biomasy je možné jen ve speciálních topeništích, a nikoliv
v energetických jednotkách konstruovaných pro jiná paliva.
Tab. 2.15 Chemické složení hořlaviny dřevní hmoty

Dřevo

Složka (%)

Kůra

Hnědé uhlí

50,5

51,4

69,5

6,15

6,2

6,1

5,5

42,2

43,25

42,7

42,2

23,0

síra

-

-

-

-

1,0

dusík

0,6

0,6

0,6

0,3

1,0

popeloviny

1,0

1,0

1,0

2,3

25

jehličnaté

listnaté

smíšené

uhlík

51,0

50,0

vodík

6,2

kyslík

Chemické složení hořlaviny různých druhů biomasy je uvedeno v tab. 2.15, 2.16
a 2.17. Pro možnost porovnání je v tabulce uvedeno i složení běžného hnědého uhlí a
obsah popelovin v sušině paliva As. Jak je z této tabulky patrné, je prvkové složení
různých druhů dřevní hmoty a kůry téměř shodné. Vzhledem k tomu bude i výhřevnost
pro daný obsah vody W v podstatě shodná.

– 46 –

Velkou předností dřevní hmoty je to, že neobsahuje síru, a tak během spalování
nevzniká škodlivý plynný exhalát SO2. Tato skutečnost nejen přispěje ke zlepšení

čistoty ovzduší při změně palivové základny z hnědého uhlí na dřevní odpad, ale
umožní i snížení teploty spalin odcházejících do komína. Teplota rosného bodu spalin
při nulovém obsahu síry v palivu je pouze funkcí parciálního tlaku vodní páry ve
spalinách podle vztahu:

kde
WsH20 je objem vodní páry ve spalinách (m3.kg-1),
Vc

celkový objem spalin při součiniteli přebytku spalovacího vzduchu (m3.kg-1),

pc

celkový tlak spalin (MPa).

Tab. 2.16 Základní složení fosilních paliv a biopaliv

Palivo

Rozmezí

Podíl

Obsah

prchavé

pope-

hořlaviny

lovin

(MJ.kg-1)

(%)

(%)

Výhřevnost

Elementární složení
Vlhkost
C

H

O

N

S

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

obilní

min.

15

70

3,5

12

43,6

5,4

38

0,3

0,05

sláma

max.

17,5

82

6,5

25

48

6,4

43,3

0,7

0,2

obiloviny

min.

15,5

76

3

12

45

6

39,5

1

0,09

max.

18,5

79

5,6

25

46,6

6,9

42,6

1,8

0,2

min.

15

74

2,5

12

45

5,5

36

0,5

0,05

max.

17,6

79

8

40

49

6,4

41,3

1,7

0,3

min.

13,5

70

4,2

15

45

6

38,8

0,8

0,08

max.

17,7

75

5,8

25

48,6

6,6

44,3

1,1

1,12

min.

16,9

70

0,2

10

45

5,3

41,4

0,1

0,02

max.

19

85

3

60

52

6,5

46

1,7

0,3

hnědé

min.

14

20

3

10

27,5

2,5

12

0,3

0,5

uhlí

max.

23

55

33

30

64

5,8

33

1,5

6

černé uhlí

min.

27

10

3,7

10

65

2,8

5

0,9

0,5

max.

32,5

40

17

30

84

5

9,1

2

1,5

sláma +
zrno
Miscantus
sloní
tráva
seno

dřevo
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koks

min.

30

4

3

5

65

1

1

0,1

0,1

max.

32,5

13

15

15

90

2

2

0,5

0,5

min

35

100

0

do 0,5

77

12

11

0,1

0

etanol

27

100

0

do 2

52

13

25

0

0

LTO

42,7

100

do 0,5

do 0,5

86

13

0,25

0,25

0,3

32

100

0

do 0,5

19

80

0,2

0

řepkový
olej

zemní

min.

plyn

Tab. 2.17 Obsah prchavé hořlaviny základních druhů pevných paliv
hnědé uhlí
Palivo

dřevo

sláma

traviny

kůra

středo-

severo-

německé

české

48

31

polokoks

koks

13

4

Obsah
prchavé
hořlaviny

75 až 85

70 až 82

74 až 80

70 až
80

v%

2.9 Biomasa jako efektivní palivo.
V uplynulých deseti letech bylo u nás zrealizováno a uvedeno do provozu více
než 20 centrálních výtopen na spalování biomasy s instalovaným výkonem od 1 do 9
MW. Z těch nejvýznamnějších můžeme jmenovat Zlaté Hory, Žlutice, Bystřice nad
Pernštejnem nebo Hartmanice. Účinnost těchto kotelen se pohybuje mezi 60 a 80 %.
A ať už byly tyto investice jakkoliv náročné, pak v době teroristických útoků a
houpajících se cen ropy a zemního plynu jsou velkým přínosem dávajícím regionům
jakousi záruku energetické soběstačnosti.
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3. VÝROBA TEPLA Z BIOMASY
Biomasa se především uplatňuje při teplofikaci venkovských obcí, a to zejména
tam, kde není provedena plynofikace. Venkovské obce mohou využívat místních zdrojů
biomasy a zajištění „ekologického“ tepla pro bydlení ve spojení s vytvářením nových
pracovních příležitostí a s významnými úsporami za nespotřebovaný zemní plyn může
být hlavní prioritou obce. Centrální zásobování teplem z biomasy může být výhodné i
pro větší města (např. bioteplárna Pelhřimov).

V současné době se tato zařízení v České republice vyrábějí o výkonu 10-90
kW. Zároveň existují i obdobná automatická zařízení na spalování dřevní štěpky o
výkonu 20-100 kW. Při lokálním vytápění rodinných domků je možno použít i
zplyňovacích kotlů na polenové dřevo nebo brikety z biomasy. Na topnou sezónu pro
průměrný rodinný domek je nutno uvažovat 7 t briket, což představuje 7 m3 skladových
prostor. Centrální peletárna může zajišťovat pelety pro 3-4 obce.

3.1 Kogenerace na bázi biomasy
Minimální výkupní cena elektrické energie stanovená Energetickým
regulačním úřadem (2,5 Kč/kWh) a zákonná povinnost výkupu nabídnuté energie z
obnovitelných zdrojů činí výrobu elektrické energie z biomasy efektivním
podnikatelským záměrem.

Kogenerace přestavuje především vyšší využití biopaliv a snížení emisí a
kogenerační jednotka představuje decentralizovaný energetický zdroj. Vývoj v
energetice upřednostňuje optimální kombinace centralizovaných a decentralizovaných
energetických systémů. Vývoj kogeneračních zařízení využívajících biomasu směřuje k
technologiím, kde pevná biomasa je zplynována termicky nebo biologicky. Bioplyn
bývá pro kogeneraci s využitím palivového článku reformován na vodík. Moderní
kogenerační centrály na bázi biomasy vykazují až 90% tepelnou účinnost (tab. 3.1) a
kogenerační jednotky na bázi tlakového palivového článku s mikroturbínami dosahují
elektrické účinnosti až 70 %.
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Tab. 3.1 Modul výroby elektřiny e a celková tepelná účinnost nt různých kogeneračních
zařízení

Kogenerační zařízení

e

nt

parní turbína (spalování biopaliv)
parní turbína (zplynování biopaliv)
spalovací turbíny

0,10-0,25
0,08-0,22
0,42-0,75

0,80-0,85
0,75-0,80
0,72-0,85

turbína s cirkulací ORC
paroplynová zařízení

0,18-0,20
0,60-1,00

0,95-0,97
0,70-0,82

spalovací motor
Stirlingúv motor
palivový článek keramický

0,54-0,75
0,40-0,50
0,50-0,60

0,75-0,85
0,65-0,80
0,80-0,85

palivový článek s mikroturbínou

0,58-0,66

0,85-0,90

Moderní kogenerací využívající spalování biomasy je systém využívající
cirkulaci ORC (Organic Rankine Cycle). Kogenerační zařízení ORC vykazuje vysokou
účinnost - až 97 %. [10]

3.2 Technologie při energetickém využití biomasy
Lze

očekávat,

že

energetické

využití

biomasy

bude

spojeno

s

decentralizovanými zdroji, zejména zdroji elektrického proudu, zdroji s kogeneračními
jednotkami, případně jednotkami trigeneračními (současná výroba elektřiny a tepla
nebo chladu). Při kogeneraci jsou podstatně menší energetické ztráty (cca o 60 %), než
při oddělené výrobě tepla a elektrického proudu. Kogenerace představuje především
úsporu paliva a vznik menšího množství emisí. Kogenerační způsoby ve spojitosti s
biomasou by měly být podporovány v rámci snahy o trvale udržitelný rozvoj. V
současné době se ve světě buduji pilotní kogenerační jednotky na bázi spalovacích
mikroturbín (do 200 kWe), případně miniturbín (200 kWe – 1 MWe), kde palivem je
bioplyn nebo plyn vzniklý termickým zplyňováním biomasy. V některých aplikacích je
jako palivo použit rostlinný olej, bioetanol nebo biometanol. Mikroturbíny bývají někdy
kombinovány s palivovým článkem nebo s některými aplikacemi vodíkového
hospodářství. [13] Použití spalovací mikroturbíny jako součásti kogenerační jednotky
předpokládá instalaci spalinového výměníku tepla na výstupu v návaznosti na
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rekuperátor. Teplem spalin se ohřívá voda pro vytápění objektů a pro přípravu TUV.
[12]

Mikroturbíny vyžadují minimální údržbu. Jde především o čištění a výměnu
vzduchových filtrů (v závislosti na prašnosti) a filtrů paliva. Výměna zapalovacích
svíček a palivových trysek se dělá po 8000-10 000 pracovních hodinách. Výrobce
mikroturbíny Capstone doporučuje po 30 000 hod. provozu (4-8 let) výměnu
mikroturbíny za renovovanou. [13]

Emise spalovacích turbín při využití bioplynu nebo generátorového plynu z
biomasy jsou podle literárních údajů příznivější než vykazují kogenerační jednotky s
pístovým spalovacím motorem nebo kotle na stejné palivo. Spalovací turbíny produkují
objem spalin 2,7-3krát větší v důsledku přebytku vzduchu při spalování. S ohledem na
nízké emise při provozu mikroturbín lze využívat spaliny k přímému sušení některých
nepotravinářských výrobků.

Další progresivní řešení využití energie z biomasy kogenerační jednotkou na
bázi palivového článku vykazuje vysokou účinnost. Palivové články jsou provozně
spolehlivé a jejich provoz je zcela bezhlučný. Plynné emise škodlivin jsou extrémně
nízké, ale nevýhodou je dosud vysoká cena a delší doba uvádění do provozu (4-8
hodin). Palivové články ve spojitosti s biomasou jako zdrojem vodíku je možno po
vyčerpání fosilních paliv považovat za základní obnovitelný energetický zdroj.

Kogenerační jednotkou nové generace je kombinace tlakového palivového

článku s mikroturbínou. Mikroturbína využívá expanzi výstupního media z palivového
článku. Mikroturbína pohání kompresor a generátor vyrábějící elektřinu. Palivový
článek v podstatě nahrazuje u mikroturbíny spalovací komoru. Přetlak vzduchu pro
tlakový palivový článek zabezpečuje vzduchový kompresor mikroturbíny. Připravovaná

řešení kogeneračních jednotek na bázi tlakových palivových článků s mikroturbínou
budou mít elektrickou účinnost až 70 % a při využití tepla bude účinnost až 90 %.

V posledním desetiletí je usilováno o kogenerační zařízení na bázi Stirlingova
motoru.Ve srovnání se spalovacími motory je konstrukční a technologické provedení
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Stirlingova motoru podstatně náročnější a 2,5 až 3krát vyšší výrobní náklady brání jeho
vyššímu uplatnění. [15]

3.3 Biopaliva a výroba elektrické energie
Výroba elektřiny s použitím biopaliv představuje sice technický vrchol využíváni biomasy, přináší však řadu problémů praktického rázu. Existuji v podstatě dvě
metody:
• parní kotle s klasickým spalováním - parní turbina, generátor;
• zplyňování (dřevní plyn) - motor (spalovací turbína), generátor, případně ještě
parní kotle využívající teplo spalin za turbínou a další využití páry.

3.3.1 Parní elektrárny na biopaliva
Zatímco účinnost využití biopaliva na teplo byla technickými prostředky
zvýšena na 85-90 %, přeměna tepelné energie na elektrickou zůstává stále na nízké
úrovni a pohybuje se u zařízení s výkonem

do 1 MWe

na 5-10 %

od 1 do 5 MWe

na 10-20 %

od 5 do 25 MWe

na 15-30 %

S ohledem na rozmístění zdrojů biopaliv po celém území stejně jako potřeby
elektrické energie a tepla má kogenerace elektřiny a tepla s využitím biopaliv velkou
budoucnost. K tomu je však nutno dodat, že to nebude jen biopalivo v klasickém
smyslu, ale i domovní spalitelný odpad, který k tomuto účelu bude nutno využít.

3.3.2 Biopaliva a tepelné zplyňování
Existují dva základní způsoby zplyňováni biopaliv:
• klasický způsob tvorby dřevního plynu s využitím tepla vzniklého spálením části
samotné suroviny v reaktoru,
• pyrolýza s využitím vnějšího zdroje tepla, která představuje vyšší technický
stupeň a dává více možnosti využití.
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Dřevoplynové procesy přeměny biopaliva jsou založeny na jen částečně
dokonalém spálení daného paliva s omezením vstupu spalujícího vzduchu a tím kyslíku
do reaktoru a současném zvýšení teploty na 800 až 1200 °C, které zajišťuje zplyňování i
zbylého množství suroviny asi z 80 %. V procesu zplyňování vzniká asi 20% zbytek
tvořený žhnoucím dřevním uhlím, zpravidla ve spodku reaktoru, přes který je nucen
přecházet veškerý vznikající spalný plyn obsahující částečně CO2 a většinou CO.
Přechodem přes žhnoucí uhlí dochází k redukci CO2 na další množství CO, takže
odváděný dřevní plyn se skládá z větší části z CO, páry H2O, vodíku H2, metanu CH3 a
dioxidu uhlíku CO2. S ohledem na toto složeni je výhřevnost dřevního plynu v
porovnání se svítiplynem (12-15 MJ/Nm3) a zvláště se zemním plynem, metanem (32
MJ/Nm3) poměrně nízká (4-6 MJ/Nm3). To vymezuje také pozici dřevního plynu v
nastupující etapě vývoje kogenerace, neboť většina kogeneračních motorů a turbin je
konstruována právě na provoz se zemním plynem. Problémy technického a
ekologického rázu působí i nutnost ochlazení dřevního plynu před motory a turbinami a
odloučení prachu.Možnosti gradace dřevního plynu spočívají v metodě omezení
množství dusíku, vody, dehtů a zvýšení obsahu spalitelného podílu spolu s odstraněním
prachu z plynu,O2 místo vzduchu. Jestliže se pro zplyňování použije kyslík (O2) místo
vzduchu, který obsahuje až 80 % dusíku, může se výhřevnost dřevního plynu zvýšit až
na 10—15 MJ/Nm3 a je možné jej použít k pohonu motorů a plynových turbín bez
úprav. Při tom oddělení O2 ze vzduchu pro tento účel nevyžaduje složité kompresorové
a chladicí zařízeni používané k výrobě čistých plynů, ale postačují dostatečně
dimenzované membránové děličky (viz příloha č. 2). Použití membránových děliček
zdražuje tvorbu bioplynu, větší starosti však způsobuje možnost koroze kovových části
v případě, že se „neuhlídají" optimální poměry plynů. Tato metoda bude vyžadovat
další výzkum, ale její uplatnění zejména v rozvojových zemích je reálné. Proto ve světě
ještě stále převládá tradiční zplyňováni, používané už v dávných dobách ve sklářství a
hutnictví a v době světových válek jako nouzové opatření. V zemích bez dostatečných
zdrojů ropných paliv je využíváno také v dopravě.

3.3.3 Tlakové zplyňování biopaliv
Podstata tohoto systému je v tom, že veškerý proces je veden pod určitým
tlakem a často se rozklad dřeva urychluje horkou parou. Výhodou je, že na stejný výkon
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je zařízení podstatně menší, menší jsou ztráty tepla do okolí, zplyňováni je rychlejší a
vyrobený plyn je již komprimován, takže provoz disponuje palivem s větši energetickou
hustotou. Dochází také k dokonalejší konverzi, v konvektoru nezůstává prakticky žádné
dřevní uhlí a rozkládají se i dříve obtížně rozložitelné dehty. Vývoj v této oblasti však
není ještě ukončen a ukazuje se, že tento systém má vyhlídky spíše u velkých zply-

ňujících zařízení, kde je možné snáze celý proces, počínaje palivem a jeho plněním do
konvektoru řídit.

3.3.4 Přímé spalování dřevního plynu
Přímé spalování dřevního plynu je zatím jeho nejvhodnějším využitím, při němž
odpadá řada potíží, které nastávají při pohonu motorů a turbin. Plyn nemusí být
absolutně vyčištěn ani zchlazen, dehtové páry se nikde neusazují a nekondenzují, ale
naopak se dobře spalují při vysokých teplotách, spálí se i zbytky prachového karbonu v
plynu, který se musí jinak pracně odfiltrovávat, i když tato operace se někdy zachovává,
Z hlediska funkce kotlů je dřevní plyn ideální palivo. I když má menší výhřevnost než
zemní plyn, je možné proces spalování dokonal řídit a snížit tak nežádoucí emise ve
spalinách na minimum - zpravidla hluboko pod normy platné pro běžné kotle na tuhá
paliva. [17]

3.3.5 Pyrolýza při vyšších teplotách
Při provozních teplotách pyrolýzy mezi 700-800 °C, které jsou energeticky
zřejmě náročnější, je možné dosáhnout vysoké výtěžnosti dřevního plynu; až 80 %
hmoty konvertuje v plyn. Tento plyn, vyrobený bez přístupu kyslíku, má vysokou
výhřevnost 15-20 MJ/Nm3, což je dostatečně vysoká hodnota pro pohon stacionárních
motorů a plynových turbin, aniž by tyto musely být nějak upravovány. Kapaliny ve
formě dehtů vznikají v množství menším než je 5 % původní hmoty biomasy, ale musí
být před použitím plynu bezpodmínečně odstraněny. Pevný koks činí asi 10 % hmoty
paliva a zbytek obsahuje popeloviny a těžké kovy.

Na rozdíl od starších způsobů zplyňování dřeva pro motorová vozidla a pyrolýzy
domovního odpadu nebo černého uhlí při výrobě svítiplynu je nový způsob založen na
zcela jiné technologii, lišící se především strukturou vkládané suroviny a rychlosti
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zplyňování. Pro tuto rychlost (zplyňování probíhá řádově v sekundách) se tyto metody
nazývají „flash“ nebo „fast pyrolize.“ [18]

3.4 Vlastnosti biopaliv ve vztahu k výrobě energie spalováním a
zplyňováním
Paliv vhodných pro energetické využití, jak již bylo uvedeno je pro termický
proces celá řada, jako nejperspektivnější se však jeví dřevní hmota (štěpky, piliny,
hobliny, pelety), kůra, rašelina, obilní sláma, řepková sláma atd. V této práci je však
věnována pozornost výše zmíněným nesměsným biopalivům.

3.4.1 Obsah vody v palivu
Obsah vody v biomase se pohybuje v širokém rozmezí od surového stavu (dřevo
a rašelina Wrel ≈ 55 % hm., kůra i 65 % hm.) po stav vysušený (obvykle Wrel > 10 %
hm.). U stébelnatých paliv závisí vlhkost na stavu dozrávání a klimatických
podmínkách v období sklizně.Pro bezproblémové použití je vhodné snížit vlhkost
biomasy přirozeným, nebo umělým sušením pod relativní vlhkost 20 % hm.[2]
Praktická poznámka: V některé literatuře je uváděna vlhkost absolutní, tj. vztažena na
hmotnost vzorku v bezvodém stavu. Pro přepočet na vlhkost relativní, která je vztažena
na celkovou hmotnost vzorku, je nutno použít vztah:

W rel =

1
1
(% hm.) a naopak W abs =
− 1 (% hm.)
abs
1+W
1 − W rel

3.4.2 Granulometrie paliva
Z hlediska geometrického může mít biopalivo mnoho forem. Dřeviny jsou
obvykle k dispozici ve formě polen, drcených větví, slepky, briket, pelet, nebo
odpadních odřezků, pilin či hoblin. Stébelnatá paliva mohou být dodávána ve formě
balíků, kde jsou slisována celá stébla, nebo ve formě řezanky (nasekaných stébel).Při
konstrukcích je nutno uzpůsobit podávací systém i spalovací komoru daným rozměrům
a tvaru paliva. Jako přiklad jsou v grafu 3.1 a 3.2 uvedeny tyto charakteristiky pro

řepkovou slámu. [16]
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Graf 3.1 Rozměrová charakteristika řezané řepkové slámy

Graf 3.2 Vznosná rychlost řezané řepkové slámy o rozměrovém rozdělení v grafu 3.1

3.4.3 Výhřevnost paliva
Výhřevnost paliva závisí na jeho relativní vlhkosti, a to přímo úměrně. U všech
dřevin bez ohledu na jejich tvrdost je prakticky stejná. V diagramu 3.1 je za použití
rozborů paliv vypočítána závislost výhřevnosti na relativní vlhkosti pro dřeviny,
rašelinu, obilní a řepkovou slámu a krmný šťovík Uteuša. Výhřevnost obilní slámy je
stejná jako výhřevnost dřevin, a proto se obě přímky v obrázku překrývají. Z diagramu
je patrné, že výrazně vyšší výhřevnost má pouze rašelina, která ovšem v surovém stavu
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vykazuje také výrazně vyšší vlhkost. Pro přesné výpočty je vhodné znát rozsah
výhřevnosti paliva garantovaný dodavatelem na základě jeho rozboru.
Diagram 3.1 Závislost výhřevnosti paliva na jeho vlhkosti

3.4.4 Obsah prchavé hořlaviny v palivu
Oproti ušlechtilým klasickým palivům má biomasa vysoký podíl prchavé
hořlaviny. Při zplyňování je vyšší obsah prchavé hořlaviny příčinou vyššího množství
uhlovodíků v generovaném plynu, a to ve formě permanentních plynů (etylen,
acetylen), BTX (benzen, toluen, xylen) a dehtů (fenol a vyšší CxHy).
Množství prchavé hořlaviny je vhodné z praktických důvodů uvádět jako podíl
vztažený na (zdánlivé) množství hořlaviny, neboť relativní obsahy jsou vzhledem k
různým relativním vlhkostem obtížně porovnatelné. Obsah prchavé hořlaviny pro
některá z posuzovaných paliv je uveden v tabulce 3.2
Tab. 3.2 Obsah prchavé hořlaviny (vztaženo na zdánlivé množství hořlaviny)
palivo
Vdaf (% hm.)

rašelina
okolo 70 %

řepková sláma
80-86

dřevní hmota
80-86

obilní sláma
až 88

Uvedené hodnoty jsou pouze informativní. Statisticky jsou dány hodnoty pro rašelinu
Vdaf = 70 % hm. a pro jehličnaté dřevo Vdaf = 84 % hm. [19].
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3.4.5 Obsah popela v palivu
Biopaliva se vyznačují nízkým obsahem popelovin. Z tohoto důvodu mají kotle
na biomasu méně složitou soustavu na jejich odvod než kotle na paliva klasická, kde
tvoří popeloviny až 40 % (lignit). Obsah popelovin pro některá paliva je uveden v
tabulce 3.3.
Tab. 3.3 Obsah popelovin (vztaženo na bezvodý stav)
palivo

rašelina

řepková

dřevní hmota

šťovík

obilní sláma

% hm.

0,5-4

sláma
3-10

0,3-2

2,1

okolo 3 - 6 ale i mnohem více

Kůra může mít i několikanásobně vyšší obsah popelovin než čistá dřevní hmota.

3.4.6 Složení a vlastnosti popela
Složení a vlastnosti popela mohou do značné míry ovlivnit bezporuchový chod a
životnost zplyňovacího zařízení. Popeloviny se hodnotí i po stránce ekologické, a to
především při využívání biomasy v malém měřítku (peletizace), kde jsou normami
(směrnice MŽP č. 14-98; DIN 517 31) dány maximální povolené obsahy těžkých kovů
As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn a Hg, nicméně pro energetické účely, tedy pro návrh a provoz
zařízení, jsou nejdůležitější charakteristické teploty popelovin a obsah alkalických kovů.
Charakteristické teploty popelovin pro vybraná paliva jsou uvedeny v tabulce 3.4.
Tab. 3.4 Charakteristické teploty popela

palivo

rašelina

řepková
sláma

dřevní
hmota

šťovík 1

obilní sláma

teplota
měknutí TA
(°C)

900

750

1160

1306

830

teplota
tavení TB
(°C)

X

X

1340

nad 1500
850 - 900

1

teplota
tečení TC
(°C)

X

X

1350

nad 1500

pramen

[5]

[5]

[6]

[1]

teplota spékání popela 1191 °C
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[7]

Z tabulky je patrné, že zejména při spalování obilní slámy vzniknou potíže se
spékáním popelovin a zalepováním stěn spalovací komory. [20] Při zplyňování lze
prostým nastavením poměru palivo/vzduch vést reakce v rozsahu teplot 750 až 900 °C,
tedy pod teplotou tavení, což konstrukčně zvýhodňuje tento proces ve srovnání se
spalováním.

3.5 Přehled energetických plodin a jejich vlastností
Tab. 3.5 Orientační klíčová čísla pro výhřevnost, výnosy, dobu sklizně a sklizňovou
vlhkost energetické fytomasy [21]

Výhřevnost
Plodina/termín
[MJ/kg]
Sláma obilovin (VII.X)
14
Sláma řepka (VII)
13,5
Energetická fytomasa – orná půda
14,5
(X-XI)
Rychlerostoucí dřeviny – zem. půda
12
(XII-II)
Energetické seno - zem. půda
12
(VI;IX)
Energetické seno - horské louky
12
(VI;IX)
Energetické seno - ostatní půda
12
(VI-IX)
Rychlerostoucí
dřeviny
–
12
antropogenní půda (XII-II)
Jednoleté rostliny – antropogenní
14,5
půda (X.XI)
Energetické rostliny – antropogenní
15
půda (X.XII)
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Vlhkost
[%]
15
17-18
18

Výnos [t/ha]
min. prům. opt.
3
4
5
4
5
6
15
20
25

25-30

8

10

12

15

2

5

8

15

2

3

4

15

2

3

4

25-30

8

10

12

18

15

17,5

20

18

15

20

25

Tab. 3.6 Přehled jednoletých plodin vhodných pro energetické účely [21]

Plodina
Čirok cukrový
Sorghum
sacharatum (L.)
Moench.
Čirok obecný
Sorghum bicolor
(L.) Moench
Hyso (kříženec)
Sorghum x Sorghum
sudanense
Katrán přímořský
Krambe
Crambe maritima L.
Konopí seté
Cannabis sativa L.
Koriandr setý
Koriandrum sativum
L.
Laskavec kříženec
Sterch.
Amaranthus
chlorostachys Willd.
Lnička jarní
Camelina sativa (L.)
Crantz.
Lnička ozimá
Camelina sativa (L.)
Crantz.
Proso seté Panicum
miliaceum L.
Roketa setá Eruca
sativa Miler.
Slunečnice setá
Helianthus annus L.
Sudánská tráva
Sorghum sudanense
(Piper) Staf in Prain
Světlice barvířská
Saflor Carthamnus
tinctorius L.

Termín
setí

Šířka Výnos suché
Spalné teplo
Výsevek
řádků
hmoty
(s popelovinami)
[kg/ha]
[cm]
[t/ha]
[GJ/t]

květen

20

25

11,5

17,588

květen

20

25

zrno 5,8

17,633

začátek
května

24-30

25-30

10,6

17,657

duben

20

25

zrno 2,09

12,5

duben

100
15-130
20

sláma 2,11
8,85-10,5

duben

0,5-1

50

březen

10

12,5

zrno 1,8
sláma 2,59

konec
srpna

10

12,5

zrno 1,8
sláma 3,52

začátek
května
duben

20-80

25-30

5.VI

12,5

březenduben
začátek
května

24-30

25-30

24-30

25-30

březen

20-25

25

květen

18,06

25
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8,3

zrno 2,59
sláma 4,91

16,7
(výhřevnost)

Tab. 3.7 Přehled vytrvalých rostlin vhodných pro energetické účely [21]

Plodina
Jestřabina východní
Galega orientalis
Lam.
Křídlatka
sachalinská
Reynoutria
sachalinensis
(F.Schmidt
Petrpolit( Nakai.
Mužák prorostlý
Silphium
perfoliatumL.
Sléz kadeřavý
Malva crispa L.
Miscanthus sinensis
gigantea
Sléz meljuka Malva
meluca Graebn.
Šťovík krmný
Rumex patientia L.
x R. tianshanicus

Termín
setí

Spalné teplo
Šířka Výnos suché
Výsevek
řádků
hmoty
(s popelovinami)
[kg/ha]
[cm]
[t/ha]
[GJ/t]

duben

20-30

50

jaro,
podzim

oddenky

50x50

20,4

19,444

30-40

duben

15

50

duben

5

50

květen

oddělky

50

duben

5

50

duben

6

50
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30-40

30-40

17,-17,5
(výhřevnost)

Tab. 3.8 Výhřevnost ostatních paliv [21]

Druh
paliva
Pevná paliva
Koks

Výhřevnost
[MJ/kg]
27,5

Černé uhlí
25,1
(20,9-31,4)
Hnědé uhlí
15,1
(10,5-17,2)
Kapalná paliva
Petrolej
Nafta
motorová

43,97
42,6

Těžký
topný olej
(TTO)
Lehký
topný olej
(LTO)
Benzín
(střední
frakce)

40,3

Etanol

Výhřevnost
[MJ/m3]

Výhřevnost
[MJ/kg]
Plynná paliva
Zemní
plyn
Propan
Butan
Propanbutan
Svítiplyn
Bioplyn 100
%
CH4
Bioplyn 80 % CH4

Výhřevnost
[MJ/m3]
34,05

43,5
50
46,1
14,5
35,8

28,6

41,45

Bioplyn 70 % CH4

25,1

42,7

Bioplyn 67 % CH4

24

26,8

Bioplyn 55 % CH4
Bioplyn
skot
průměr
Bioplyn
prasata
průměr

19,6
21

22,5

3.6 Ekologická hlediska při použití biomasy
Z ekologického hlediska je energetické využívání biomasy významnější než
využívání ostatních obnovitelných energií.Podroštový popel z fytopaliv je možno z větší

části použít jako hnojivo s dobrým obsahem vápníku, hořčíku, draslíku a
fosforu.Energetické rostliny pro přípravu fytopaliv je možné pěstovat na půdě
nepotřebné pro výrobu potravin. Půdy v tzv. marginálních zemědělských oblastech se
uvádějí do klidu zpravidla dotačním zatravňováním. Údržba krajiny prostřednictvím
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dotací stojí společnost značné finanční prostředky. Využití těchto půd k pěstování
energetických rostlin může přinést tak společnosti užitek, zejména přirozenou údržbu
krajiny, protierozní ochranu půdy a minimalizaci úniku dusičnanů z půdy do spodních a
povrchových vod. Rozloha nepotřebné půdy k potravinářským nebo krmivářským
účelům v České republice představuje v současnosti už 465 000 ha orné půdy a 523 000
ha luk a pastvin. Při pěstování energetických rostlin je možno využít i půdy nadlimitně
kontaminované cizorodými látkami, na kterých je nežádoucí pěstovat potravinářské
plodiny. Pěstování energetických rostlin na těchto půdách v dlouhodobém časovém
horizontu umožňuje revitalizaci těchto půd. [22]

3.6.1 Emise organických látek
V současné době je v oblasti emisí organických sloučenin kladena pozornost
zejména na produkci persistentních organických polutantů (tzv. POP). Již název určuje
jejich významnou vlastnost - schopnost přetrvávat v prostředí, aniž by docházelo k
jejich degradaci, ať už chemické nebo biologické. V prostředí mohou existovat až
desítky let bez jakékoliv změny. Přitom do této skupiny patří řada látek, které mají
negativní vliv na živé organismy, tj. i na člověka - jsou mezi nimi např. látky vysoce
toxické, mutagenní nebo karcinogenní. Mezi persistentní organické polutanty patří
mimo jiné také polychlorované aromatické uhlovodíky (PAH) a polychlorované
dibenzo - p - dioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF). Poslední dvě jmenované
skupiny se souhrnně nazývají dioxiny. [23]

3.6.2 PAH
PAH jsou sloučeniny tvořené dvěma a více kondenzovanými benzenovými jádry
v nejrůznějším uspořádání, které mohou být mnoha způsoby substituovány. To vede k
široké rozmanitosti této skupiny látek. Jsou to sloučeniny, které mají velmi rizikové
vlastnosti, některé z nich jsou silně karcinogenní a mutagenní a představují největší
skupinu chemických karcinogenů, které jsou produkovány ze spalovacích procesů.
Mechanismus vzniku sestává za dvou kroků - pyrolýzy a pyrosyntézy. V případě, že
dochází k nedokonalému spalování s teplotami okolo 700 °C, mohou vznikat nestabilní
produkty, většinou ve formě radikálů.
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3.6.3 PCDD a PCDF
Dioxiny je souhrnný název pro skupinu v současnosti známých chemických
sloučenin 75 polychlorovaných dibenzo - p - dioxinů (PCDD) a 135 polychlorovaných
dibenzofuranů (PCDF), celkem 210 kongenerů. Strukturně jsou si podobné, liší se
zejména v počtu a umístění atomů chloru v molekule. Tyto sloučeniny se ve stopových
koncentracích vyskytují v atmosféře, 17 z nich bylo prokázáno jako extrémně toxické,
mutagenní, teratogenní a poškozující lidský imunitní systém. Mají tendenci vázat se do
organické hmoty a k akumulaci v tukových tkáních organismů. V lidském těle jsou
schopny udržet se několik let. Příklady jsou na následujícím obrázku 3.1:
Obr. 3.1 Příklady dioxinů

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin

2,3,7,8-tetrachlordibenzofuran

Ačkoliv úplný mechanismus vzniku dioxinů není zcela jasný, známé jsou čtyři
hlavní způsoby:
První je tvorba dioxinů vycházející z prekurzorů - látek, ze kterých dioxiny
mohou vznikat chemickými přeměnami. Jsou to např. látky, které tvoří základ rostlin
(lignin), dále sloučeniny, které vznikají při tepelné degradaci biomasy nebo syntetické
sloučeniny, které se vyskytují např. v organických odpadech považovaných za biomasu
(chlorfenoly, chlorbenzeny, PVC a jiné) a řada dalších. Typické teploty tvorby PCDD/F
tímto způsobem jsou 400 – 750 °C. Tento proces probíhá přes několik reakčních stupňů
v prostoru za spalovací zónou a zahrnuje vznik aromatických kruhů z alifatických
uhlovodíků a adici chloru v chladnějších částech spalovacího prostoru. Jedná se o
reakce katalyzované, které probíhají na částicích popílku.
Prekurzory mohou být z několika skupin látek, například:
•

alifatické uhlovodíky - např. 2,3 - dimethyl - 1 - buten nebo propen

•

monocyklické aromatické uhlovodíky bez funkčních skupin, např. benzen

•

monocyklické

aromatické

uhlovodíky

s

benzaldehyd, kyselina benzoová, fenol, toluen
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funkčními

skupinami,

např.

•

chlorované aromatické sloučeniny - např. o-, m-, p- chlorfenol, 2,4,5-, 2,4,6- a
3,4,5-

trichlorfenol,

2,3,4,6

-tetrachlorfenol,

pentachlorfenol,

1,2,4,5-

tetrachlorbenzen
•

deriváty anthrachinonu - např. anthrachinon - 2 - karboxylová kyselina, 2,6 dihydroxyanthrachinon

Druhý způsob vzniku PCDD/F je tzv. de novo syntéza. Jedná se o heterogenní
katalytickou reakci mezi uhlíkem, kyslíkem a chlorem v teplotním okénku v intervalu
cca 300 – 325 °C za spalovací zónou. Tvorba PCDD/F tímto způsobem je závislá na
několika faktorech:
•

morfologie uhlíku - nejvíce PCDD/F vzniká za přítomnosti sazí nebo aktivního
koksu, tj. struktur s neúplnou nebo porušenou grafitickou strukturou, méně pak
za přítomnosti uhlíku v podobě grafitu

•

katalytické efekty - velmi silný katalytický účinek na tvorbu PCDD/F mají ionty
Cu2+, slabší efekt pak vykazují ionty Fe3+, Zn2+ a Pb2+.

•

přítomnost kyslíku - volný (molekulární) kyslík ve spalinách je nutný pro tvorbu
PCDD/F, obecně se zvyšující se koncentrací 02 ve spalinách (tj. větší přebytek
spalovacího vzduchu) roste obsah PCDD/F.

•

vliv teploty - k tvorbě dioxinů dochází nejvíce v teplotním rozmezí 300 - 325
°C, ale v malé míře se tvoří i při teplotách pod 250 °C a nad 450 °C.

1) Zdroj uhlíku
Uhlík nutný pro syntézu pochází z uhlíkaté matrice v popílku. Primárním
zdrojem pro tvorbu dioxinů jsou grafitické struktury použitelné pro chemickou
transformaci, obsažené v uhlíkatých složkách paliva.

2) Zdroj kyslíku
Pro de novo syntézu dioxinů je nutná přítomnost volného kyslíku ve spalinách,
ale dosud není zcela jisté, že je tento kyslík přímo zabudováván do struktury dioxinů.
Pevný uhlík může také obsahovat až 20 % hm. kyslíku, který se také může zúčastnit
syntézy.
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3) Zdroj chloru
Chlor, nebo HCl, které jsou přítomné ve spalinách, jsou v minimálních
koncentracích a na tvorbu dioxinů zřejmě, alespoň podle současných poznatků, nemají
vliv.
Třetím způsobem je vznik PCDD/F homogenními reakcemi v plynné fázi.
Tímto způsobem vznikají PCDD/F relativně nejméně, obvyklý příspěvek k celkovému
množství je asi 10 %. Reakce probíhají, na rozdíl od katalytických reakcí, při teplotách
nad 600 °C. Jedná se o reakce, kdy z radikálů nižších uhlovodíků (např. acetylenu)
vznikají aromatická jádra.

Čtvrtým možným způsobem, jak se mohou dioxiny dostat ze spalovacího
procesu do ovzduší, je jejich přítomnost již v palivu. Za předpokladu, že vlivem
spalovacích podmínek nedojde k jejich degradaci, jsou ve své původní podobě
emitovány do ovzduší.

V souhrnu lze tedy říci, že hlavními podmínkami pro de novo syntézu PCDD/F
je přítomnost pevné matrice obsahující uhlíkové krystality, organického nebo
anorganického chloru, katalyzující ionty Cu2+ nebo Fe3+, oxidační prostředí a teplota v
intervalu 250-450 °C.

Všechna výše uvedená fakta naznačují, že obecně při spalování biomasy mohou
dioxiny vznikat a také je řadou měření jejich vznik prokázán. Je také zřejmé, že z výše
uvedených a ověřených fakt je možné vyvodit řadu způsobů, kterými je možné produkci
dioxinů snižovat či eliminovat, ať už se jedná o řízení samotného spalovacího procesu a
konstrukce spalovacího zařízení, nebo o způsoby úpravy a přípravy paliva.

Nečekanou překážkou rozvoje energetického využívání biomasy se stala
interpretace měření obsahu polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů
(PCDD/F) ve spalinách biomasy. O problematice emisí PCDD/F při spalování biomasy
nacházíme značné množství zahraničních prací, hodnotících množství těchto emisí
vyjádřené TEQ v kouřových plynech a v popelu. U většiny těchto zjištění je cca 90 %
hodnoty TEQ jako plynná emise, 10 % celkové hodnoty TEQ se nachází v popelu.
Práce jsou zaměřeny na vliv technologie spalování a kvality paliva na vznik těchto
emisí. Při hodnocení vlivu paliva je zjišťován i obsah chloru v palivu.
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V Rakousku představuje lokální vytápění bytů třetinu všech emisí PCDD/F. Při
průzkumech provedených na různých typech domovních kamen na uhlí v r. 1996 byly
zjištěny hodnoty 13,8 - 87,2 ng TEQ/m3 (0% O2).
Tab. 3.9 Emise PCDD/F při lokálním vytápění bytů různými palivy

Palivo

Počet měření

ng TEQ / m3

ng TEQ / MJ

dřevo

8

0,1 - 2,0

0,32

uhlí

8

8,0 - 41,8

7,74

koks

4

0,9 - 4,6

1,47

Při spalování různých biopaliv byly zjištěny nejnižší emise při spalování dřevní
štěpky. Koncentrace emisí PCDD/F byla průkazně vyšší u biopaliv s vyšším obsahem
chloru nad 1,5 g/kg suš. Interval koncentrace emisí byl 0,003 - 1,822 ng TEQ/m3 jak
vyplývá z níže uvedené tab. 3.16
Tab. 3.10 Emise PCDD/F a HCl při spalování biopaliv s různým obsahem Cl v kotli 50
KW [26]

Palivo

Cl mg/kg

HCl mg/m3

ng TEQ/m3

smrková štěpka

120

0,9

0,063

topolová štěpka

16

0,13

0,003

pelety z pšenič. slámy

2056

74

1,822

řezanka přenič. slámy

1500

89

0,631

pelety ze sena

2890

173

0,835

řezanka ze sena

1681

50

1,909

pelety z triticale

575

72

0,078

řezanka z triticale

1390

45

0,082

řepkové pokrutiny

194

17

0,365

Nejvyšší emise PCDD/F se zjišťují při spalování chemicky ošetřeného dřeva
(tab. 3.11).
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Tab. 3.11 Emise a emisní faktory při spalování dřeva a dřevního odpadu na kotelnách
[26]

koncentrace emisí v ng

emisní faktor v µg

TEQ/m3

TEQ/t

buková štěpka

0,064 - 0,072

0,44 - 0,50

štěpka z dřevotřískových desek

0,001 - 0,021

0,007 - 0,15

dřevní odpad

0,1 - 4,18

0,7 - 29,0

2,2 - 5,7

15 - 40

0,35 - 0,94

2,4 - 6,6

překližka - dřevotříska

0,5 - 1,6

3,5 - 11

dřevní brikety - drť

0,7 - 1,0

4,9 - 7,0

dřevní brikety

0,2 - 0,9

1,4 - 6,3

štěpka jehličnany

0,06 - 0,18

0,035 - 0,13

Palivo

chemicky ošetřené dřevo štěpka desky
chemicky ošetřené dřevo štěpka trámy

Poměrně málo údajů o emisích PCDD je u kotelen na slámu, energetické trávy o
výkonu vyšším než 5 MW. V této oblasti jsou citovány výsledky měření koncentrace
emisí na kotelně ve Schkölmu v intervalu 0,04 - 0,08 ng TEQ/m3 (vlh. 0 %, O2 11%) a
měření v dánské kotelně na spalování slámy v obřích balících 0,016 ng TEQ/m3 (vlh.
0%, O2 11%). Z důvodů očekávaného rozvoje využívání energie z biomasy je třeba tyto
emise monitorovat, navrhovat opatření k jejich snížení dokonalejší technologií
spalování a snížením obsahu chloru u fytopaliv na bázi stébelnin, energetických trav a
bylin.

3.7 Emise při spalování a zplyňování biomasy
V energetické politice České republiky se počítá se zvýšením procenta podílu
spalování biomasy v celkové energetické bilanci výroby elektrické energie a tepla.
Do roku 2025 by mělo být 20 % fosilních paliv nahrazeno fytopalivy. Byly provedeny
analýzy zabývající se spalováním a zplyňováním biomasy a byly stanoveny emise
PCDD/PCDF a provedeny zkoušky zabývající se destrukcí těchto nebezpečných látek.
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Pro řešení této problematiky přicházejí v úvahu hlavně následující chemické
látky nebo jejich směsi:
• polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH);
• polychlorované bifenyly (PCB);
• polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/F).
Persistentní organické polutanty (POP) jsou organické látky, které:
• vykazují toxické vlastnosti;
• jsou persistentní;
• se bioakumulují ;
• u nichž dochází k dálkovému přenosu v ovzduší přesahujícím hranice států a k
depozicím;
• u nichž je pravděpodobný významný škodlivý vliv na lidské zdraví nebo škodlivé
účinky na životní prostředí v místech blízkých i vzdálených od jejich zdrojů.

Persistentní organické polutanty jsou tedy problematickou skupinou, na kterou
se v současnosti zaměřuje pozornost v souvislosti s emisemi ze spalování jako takového
a která se nevyhýbá ani spalování biomasy.

Dioxin – není jedna látka nýbrž triviální název pro dvě skupiny sloučenin
blízkých si strukturou a chemickým chováním. Tyto skupiny jsou polychlorované
dibenzodioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF), přičemž první
skupina zahrnuje asi sedmdesát a druhá asi sto třicet jednotlivých látek. Jejich název je
odvozen od 1,4 dioxinu a furanu na jejichž cykly jsou kondenzována dvě benzenová
jádra (obr.3.2)
Obr. 3.2 Vzorec pro dioxiny
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Dioxiny patří k nejjedovatějším látkám na Zemi vůbec – dokonce ještě v
koncentracích jedna ku miliardě jsou životu nebezpečné (jsou sedmdesátkrát jedovatější
než kyanid draselný). Navíc jsou látkami karcinogenními a teratogenními (schopnými
poškozovat nenarozený plod). Dioxiny jsou nerozpustné ve vodě, málo v tucích, nejlépe
pak v chlorovaných organických rozpouštědlech. Organismem jsou zpracovávány a
vylučovány velice pomalu, takže může docházet k jejich kumulaci v organismu
(zejména v tukových tkáních), což vede ke kontaminaci potravních řetězců. [1]

Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany se vyskytují v plynné i pevné
fázi.
Ve skupině PCDD/F nalezneme vedle látek s malou toxicitou i vysoce účinné
jedy. Toxické působení bylo prokázáno u všech kongenerů substituovaných v polohách
2,3,7,8, přičemž nejvyšší účinek byl pozorován u 2,3,7,8 tetrachlordibenzodioxinu.
PCDD/F dráždí sliznice, setkání s nimi vyvolává rychle pálení očí, nosu a hrdla. Dále se
mohou objevit také závratě, bolesti hlavy, podrážděnost, eventuelně vředovitá vyrážka
na kůži. Delší vystavení jejich působení může kromě vředů přivodit také poruchy
imunitního systému, nervové poruchy, abnormality na játrech, slinivce, dýchacím nebo
oběhovém systému.

Pro hodnocení rizik je velmi důležité, že byl zjištěn významný rozdíl v toxicitě
jednotlivých kongenerů. Jak již bylo uvedeno, nejtoxičtějším kongenerem je 2,3,7,8TCDD a bylo experimentálně zjištěno, že i další kongenery s laterálně vázanými atomy
chloru v polohách 2,3,7,8 jsou podstatně toxičtější než ostatní PCDD/F. Těchto
toxických kongenerů PCDD/F je celkem 17 (tab. 3.12). Toxicita se uvádí jako tzv. TEF
(Toxicity Equivalency Factor) relativně k 2,3,7,8-TCDD jehož TEF=1.

– 70 –

Tab. 3.12 Hodnoty faktorů ekvivalentní toxicity PCDD/F

Kongener

TEF

2,3,7,8-TCDD

1

12,3,7,8-PeCDD

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,001

2,3,7,8-TCDF

0,1

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9,-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,001

3.7.1 Výskyt PCDD/F v životním prostředí
Do životního prostředí se PCDD/F dostávají dvěma hlavními cestami:
• jako vedlejší produkty chemických výrob;
• ze spalovacích procesů.
Mezi technologie prokazatelně produkující PCDD/F lze zařadit výrobu
trichlorfenoxyoctové kyseliny, pentachlorfenolu, PCB, ale i např. chlorem běleného
papíru. PCDD/F jsou tepelně stabilní do 900 °C a vznikají snadno při zahřívání
chlorovaných organických látek na teplotu 300 °C. Velkým zdrojem emisí PCDD/F
jsou klasické spalovny odpadů průmyslových i komunálních, metalurgické výroby,
automobily, ale i elektrárny, teplárny a domácí kamna spalující uhlí a dřevo.
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PCDD/F se vyskytují v ovzduší průmyslových zemí v koncentracích řádově
jednotek pg/m3. Vyšší koncentrace lze zjistit ve vodě a půdě, kde samozřejmě jsou
velké místní rozdíly v koncentraci. Relativně vysoké koncentrace jsou nalezeny v
kalech z čistíren odpadních vod. [24]

3.7.2 Analýza PCDD/F
Vzhledem k strukturně specifické vysoké toxicitě a z toho plynoucím nárokům
na limity stanovení jednotlivých kongenerů je analytika PCDD/F jednou z
nejnáročnějších úloh. Základní podmínkou je vybavení laboratoře tandemem plynový
chromatograf - hmotnostní spektrometr (GC-MS).

Proces stanovení má čtyři hlavní fáze:
a. odběr vzorku;
b. čistící operace (clean up);
c. analýza GC-MS;
d. vyhodnocení dat, popř. hygienických rizik.

Odběr vzorku musí zajistit reprezentativní materiál v množství, které umožňuje
dosáhnout požadovaného limitu stanovení. Kontaminovaný materiál přichází k
laboratornímu zpracování kapalný, pevný, případně sorbovaný na filtru.Čistící operace
je modifikovaná podle druhu vzorku a požadavku na stanovení, avšak téměř vždy
zahrnuje:
a. přidání směsi vnitřních standardů spojenou s homogenizací;
b. extrakci organickým rozpouštědlem;
c. kolonovou kapalinovou chromatografii na kombinaci upravených sorbentů na
bázi silikagelu a aluminy;
d. odpaření výsledné odebrané frakce obsahující PCDD/F.

Jádrem stanovení je GC-MS analýza. Pro plynově chromatografické dělení je
vhodné použít speciální křemennou kapilární kolonu. Hmotnostní chromatogram je
základem pro kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení analýzy. Koncentrační data jsou
základem pro vyhodnocení ekvivalentní toxicity vzorku. Jednotlivé hodnoty koncentrací
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se násobí příslušnými TEF a součet těchto násobků udává ekvivalentní toxicitu (TE)
vzorku.[25]

3.7.3 Limity přípustných koncentrací
V České republice nejsou limitní koncentrace pro PCDD/F uzákoněny podobně
jako je tomu u mnoha dalších toxických látek. Jsou hodnoty přípustných koncentrací
podle RL č. 17 IHE pro volné ovzduší 0,02 pg/m3 TCDD (rozuměno 2,3,7,8 TCDD),
podobně jako v jiných evropských zemích. Ve spalinách je podle německé TA Luft z
roku 1990 přípustná hodnota ekvivalentní koncentrace TE = 0,1 ng/m3 .

3.7.4 Dekontaminace
V tabulce 3.13 je uvedena stabilita PCDD/F v životním prostředí a živém
organismu.
Tab. 3.13 Eliminační poločas kongenerů PCDD/F z lidského organismu

Kongener

Vylučovací poločas (roky)

2378-TCDD

6

2378-TCDF

1,3

12378-PeCDD

5

23478-PeCDF

6,3

123478-HxCDD

11

1234678-HpCDD

9

OCDD

12

Zajímavou vlastností PCDD/F je jejich odbourávání UV světlem určité vlnové
délky v prostředí nepolárních rozpouštědel. Toho se využívá k dekontaminaci
laboratoří.
Podle konkrétních podmínek se využívají následující způsoby likvidace:
a. uzavření do betonového sarkofágu;
b. spalování při teplotách nad 1200°C a dostatečné době zdržení v plameni;
c. chemický rozklad basickými činidly;
d. fotolýza UV světlem.
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3.7.5 Tvorba PCDD/F
Počátek emisí PCDD a PCDF na naší zeměkouli je spojen s požáry pralesů ještě
dříve než započala antropogenní činnost. Tyto látky vznikají při spalovacích procesech
organických látek za přítomnosti chloru a při katalýze kovů, zejména mědi. V případě,
že by se provedla porovnání s obdobnými spalovacími zařízeními na uhlí, byly by
výsledky pro biomasu stejné nebo příznivější. Hodnoty v intervalu 3,3 - 7,1 ng TEQ v 1
m3 spalin zjištěné při spalování biomasy odpovídají literárním údajům, aniž by se nad
nimi někdo pozastavoval. Emisní limity pro podobná zařízení ve státech EU zatím
neexistují. Za povšimnutí stojí výsledky měření, které dokazují, že při koncentraci
chlóru v palivu vyšší než cca 1,5 g na kg prudce narůstají emise dioxinů.
Tab. 3.14 Emise PCDD/F při různých experimentech se spalováním dřeva

Koncentrace v plynné fázi

Zdroj informace

Palivo

Schatowitz et al. (1994)

Buk

0,064 - 0,072

Schatowitz et al. (1994)

Štěpka, dřevotřísková deska

0,001 - 0,021

Schatowitz et al. (1994)

Odpadní dřevo

0,1 - 4,18

(ng I-TEQ/m3)

Schramm et al. (1998) Chemicky ošetřené dřevo, desky

2,2 - 5,7

Schramm et al. (1998) Chemicky ošetřené dřevo, trámy

0,35 - 0,94

Kolenda et al. (1993)

Desky, překližka, zbytky

0,5 - 1,6

Kolenda et al. (1993)

Nadrcené dřevní brikety

0,7 - 1,0

Kolenda et al. (1993)

Nadrcené dřevní brikety

0,2 - 0,9

Launhardt et al. (1996)

Buk, dřevo jehličnanů

0,005 - 0,018

Tab. 3.15 Emise PCDD/F a dalších polutantů při spalování různých biopaliv [26]
Palivo

Cl

HCl
-1

CO
-3

PAH
-3

PCDD
-3

PCBz
-3

PCPh

-3

(mg kg ) (mg Nm ) (mg Nm ) (mg Nm ) (ng TE Nm ) (ng Nm ) (ng Nm-3)

Smrková štěpka

120

0.9

625

37

0.063

60

580

Topolová štěpka

16

0.13

2880

74

0.003

70

220

Pelety z pšeničné slámy

2056

74

733.5

247

1.822

2000

10 800

Řezanka z pšeničné slámy

1500

89

165.5

33

0.631

1300

3000
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Pelety ze sena

2890

173

325.5

69.5

0.835

600

2800

Řezanka ze sena

1681

50

534

134

1.909

2000

32 000

Pelety z tritikale

575

72

81.5

105

0.078

-

1380

Řezanka z tritikale

1390

45

461

26

0.082

-

1200

Pokrutiny ze semene řepky

194

17

697

115

0.365

230 000

3280

3.8 Termická konverze odpadní biomasy na plynná a kapalná paliva
Výzkum v oblasti termického zpracování biomasy za účelem získávání energie
je nezbytný především s ohledem na současné nebezpečí globálních změn klimatu
souvisejících se spalováním fosilních paliv [2]. Je zřejmé, že si dosavadní nepříznivou
situaci uvědomuje i státní aparát, když přiznává potřebu intenzifikace výzkumných
aktivit v oblasti odpadového hospodářství včetně podpory vybraných témat 5. a 6.
rámcového programu EU pro vědu a výzkum (konkurenceschopný a udržitelný růst,
zachování ekosystémů) [3].

3.8.1 Vymezení základních pojmů
Pyrolýza je fyzikálně-chemický děj, řadící se do relativně široké skupiny
termických procesů. Termickými procesy jsou v praxi míněny technologie, které působí
na odpad teplotou, jež přesahuje mez jeho chemické stability. Tato obecná definice
zahrnuje velmi široké rozmezí teplot používaných v jednotlivých technologiích (300 –
2000 °C), přičemž není brána v úvahu chemická povaha probíhajících dějů. Z tohoto
důvodu mohou být termické procesy dále děleny do 2 kategorií, a to na:
• procesy oxidativní - v reakčním prostoru je obsah kyslíku stechiometrický nebo
vyšší vzhledem ke zpracovávanému materiálu (nízkoteplotní a vysokoteplotní
spalování),
• procesy reduktivní - v reakčním prostoru je obsah kyslíku nulový nebo
substechiometrický (pyrolýza a zplyňování) [4].

K tomuto rozdělení je však třeba dodat, že některé, zejména zplyňovací, procesy
nepoužívají jako oxidační médium molekulární kyslík, ale jiné oxidanty, především
CO2 a H2O.
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Vzhledem k tématickému zaměření zde prezentované práce bude v dalším textu

řešena především problematika pyrolýzního zplyňování. Výklad zaměřený na spalování
a nepyrolytické reduktivní procesy bude omezen na nezbytné minimum.

Pyrolýzou je míněn termický rozklad organických materiálů za nepřístupu médií
obsahujících kyslík. Podstatou pyrolýzy je ohřev materiálu nad mez termické stability
přítomných organických sloučenin, což vede k jejich štěpení až na stálé
nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek. Z technologického hlediska lze pyrolýzní
procesy dále rozdělit dle dosahované teploty na:
• nízkoteplotní (< 500 °C),
• středněteplotní (500 – 800 °C),
• vysokoteplotní (> 800 °C) [5].
V závislosti na dosažené teplotě lze při pyrolytickém procesu pozorovat řadu
dějů, které je možné pro jednoduchost rozdělit do 3 teplotních intervalů. V oblasti teplot
do 200 °C dochází k sušení a tvorbě vodní páry fyzikálním odštěpením vody. Tyto
procesy jsou silně endotermické. V rozmezí teplot 200 až 500 °C následuje oblast tzv.
suché destilace. Zde nastává ve značné míře odštěpení bočních řetězců z
vysokomolekulárních organických látek a přeměna makromolekulárních struktur na
plynné a kapalné organické produkty a pevný uhlík. Ve fázi tvorby plynu v oblasti
teplot 500 až 1200 °C jsou produkty vzniklé suchou destilací dále štěpeny a
transformovány. Přitom jak z pevného uhlíku, tak i z kapalných organických látek
vznikají stabilní plyny, jako je H2, CO, CO2 a CH4. Je třeba uvést, že zastoupení
pyrolýzních technologií je ve srovnání se spalováním dosud stále ještě okrajovým
fenoménem, což se projevuje i na relativně malém počtu ve světě provozovaných
zařízení.

3.8.2 Shrnutí základních vytyčených cílů
Nasazení techniky pyrolýzy bylo uvažováno jako potenciální řešení dvou
základních problémů, a to především jako jedné z metod likvidace vybraných druhů
odpadů a zároveň jako postupu konverze těchto tuhých materiálů na energeticky
využitelná kapalná a plynná paliva.
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Z hlediska uvažovaného uvádění pyrolýzy do praxe by měly být podmínky
procesu nastaveny tak, aby při pyrolýze různých odpadních materiálů byly získávány
produkty s co nejpodobnějšími fyzikálními a chemickými vlastnostmi a zejména mající
v ideálním případě stejný „energetický potenciál“ pro jejich další využití. Energetickým
potenciálem je zde míněn soubor vlastností paliva, které jsou významné pro jeho použití
k účelům výroby různých forem energie.

Jednou z možností využívání pyrolýzou získaných produktů je jejich spalování v
motoru kogenerační jednotky za účelem paralelní výroby elektrické energie a teplé
užitkové vody.
Protože pyrolýza je děj, při kterém je surovina rozkládána výhradně vlivem
vysoké teploty a nikoli vlivem chemických reakcí s jiným médiem (oxidačním v
případě zplyňování a spalování, hydrogenačním v případě zkapalňování apod.), je
podmínkami procesu míněna především dosažená pracovní teplota a také rychlost jejího
dosažení. Za významnou podmínku byla též považována celková doba působení
zvolené teploty na vzorek. Bylo předpokládáno, že zejména rychlost ohřevu bude mít
podstatný vliv na složení vznikajících pyrolýzních produktů, na jejich spalovací
vlastnosti a také na výslednou energetickou náročnost pyrolýzního děje.

Velmi významným cílem je co nejpodrobněji charakterizovat složení a jiné
vlastnosti pyrolýzních produktů vznikajících za různých podmínek ohřevu testovaných
vzorků. Získané údaje by měly být natolik komplexní, aby mohly být zdrojem cenných
informací při nasazování pyrolýzních technologií do provozní praxe. [27]

3.8.3 Volba vzorkové základny
Při volbě vhodné vzorkové základny pro zkoušky pyrolýzy byl kladen důraz na
následující kritéria:
• materiál by měl mít stále stejné chemické a fyzikální vlastnosti bez ohledu na
místo jeho původu a dobu vzniku.
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• daný druh odpadu by měl být produkován v co největším množství nebo lze
předpokládat, že tomu tak v budoucnosti bude.
• v současné době není známo nebo není v praxi zavedeno či rozšířeno další
materiálové nebo energetické využití dané odpadní suroviny.
• u uvažovaného vzorku odpadu lze předpokládat, že obsahuje jen malé množství
popelovin a naproti tomu co největší podíl prchavé hořlaviny ve vztahu k
hořlavině celkové. Tyto vlastnosti by měly zajistit dobrou konverzi na plynné a
kapalné produkty při pyrolýze.
• materiál by neměl obsahovat příliš vysoký podíl vlhkosti, která by vlivem své
velké výparné entalpie výrazně zhoršovala energetickou bilanci pyrolýzního
procesu.
• u vzorku lze též předpokládat, že jeho chemické složení bude takové, aby při
pyrolýze nedocházelo ke vzniku vysoce toxických a korozívních složek nebo
jiných látek ohrožujících významně životní prostředí.
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4. ZPLYŇOVÁNÍ A PRODUKCE ČISTÉHO PLYNU
Zplyňování alternativních paliv a tříděného odpadu je z několika hledisek
výhodnější, než jeho klasické spalování. Proces umožňuje transformaci špatně
manipulovatelného, málo hodnotného paliva (odpadní biomasa, tříděný organický
odpad) v plynnou formu jednoduše použitelnou pro další výrobu energie. U malých a
středních zdrojů umožňuje nejen produkci tepla, ale i elektrické energie, kdy
produkovaný plyn pohání plynový motor napojený na elektrický generátor. U velkých
zdrojů lze zvýšit celkovou účinnost výroby elektrické energie například použitím
paroplynového cyklu a v blízké budoucnosti i palivových článků.

K podstatným výhodám zplyňování patří také snižovaní emisí škodlivých látek,
a to nejen sloučenin síry, chloru a dusíku, ale i pečlivě sledovaných organických
perzistentních látek (POP) zahrnujících také chlorované benzodioxiny a benzodifirany
(PCDD, PCDF). Snížení emisi je dosaženo odstraňováním těchto sloučenin a jejich
prekurzorů přímo z produkovaného plynu před jeho spalováním. Protože množství
plynu je za normálního tlaku pětinové ve srovnání s produkovanými spalinami,
koncentrace škodlivin je vyšší a umožňuje provést účinnější odstraňování v menším
technologickém zařízení. Díky tomu, že většina polutantů je přítomna v redukované
formě (např. HCl, H2S místo Cl2, H2SO4), jejich agresivita vůči zařízení je podstatně
nižší. Zmíněné čištění lze uskutečnit pomocí dobře známých klasických kondenzačněabsorpčních postupů, založených na přímém chlazení a vypírání vodou, vodními
roztoky vhodných absorpčních činidel a organickými rozpouštědly (například proces
Rectisol). K nevýhodám těchto technologii patří bohužel jejich větší investiční
náročnost. V současné době je věnována velká pozornost alternativním procesům
založeným na použití vysokoteplotního odstraňování prachu, dehtu, sloučenin síry a
chloru. Jejich implementace v praxi umožní produkci čistého plynu, zvýšení celkové
účinnosti výroby energie a snížení investičních a provozních nákladů ve srovnání s
klasickými kondenzačně-absorpčními postupy.
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4.1 Kvalita produkovaného plynu
Proces termochemické konverze pevných paliv lze charakterizovat přebytkem
použitého vzduchu (λ) udávajícím poměr mezi aktuální a stechiometrickou spotřebou
vzduchu. Vliv λ na složení plynu pro jednoduchý termodynamický model je uveden
v diagramu 4.1. Při λ = 0 probíhá endotermní pyrolýza vyžadující přívod externí tepelné
energie, při λ > 1 nastává exotermní spalováni, a při hodnotě λ mezi 0 a 1 nastává
parciální oxidace paliva, jinak známá pod pojmem zplyňováni. Potom λ nazýváme
zplyňovacím poměrem. Při hodnotách λ > 0,20 probíhá tento proces autotermně a
nevyžaduje přívod externí energie jako v případě pyrolýzy. S rostoucím λ stoupá
množství produkovaného plynu a koncentrace hořlavých složek v plynu, obsah dehtu
postupně klesá a snižuje se výhřevnost produkovaného plynu. Reálné procesy se
snažíme provozovat při λ v rozmezí 0,2 až 0,45. Zplyňovací vzduch může být obohacen
kyslíkem a vodní parou. Při úplné záměně na směs vodní páry a kyslíku odpadá v
důsledku vyšších teplot v reaktoru nutnost odstraňovaní dehtu.

Mimo žádoucí složky plynu vznikají i látky, které je nutno před dalším použitím
odstranit. Stupeň čištění závisí na technologických požadavcích zařízení, použitých pro
výrobu elektrické energie. Přehled tolerance jednotlivých zařízeni na koncentraci složek
v plynu je uveden v tabulce 4.1. Nároky na čistotu plynu stoupají v řadě od spalovacích
motorů, přes turbíny, až k extremně nízkým hodnotám potřebným pro bezproblémový
provoz palivových článků.
Tab. 4.1 Provozní požadavky na obsah nežádoucích látek v plynu

Při srovnání těchto požadavků se složením typického plynu ze zplyňování
různých druhů paliva lze konstatovat, že bez efektivního čištění nelze dosáhnout
požadované kvality plynu. Odstraňované komponenty lze také rozdělit na dva typy. K
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prvnímu typu patří dehet a prach. Jejich množství v plynu lze efektivně ovlivnit již při
jejich vzniku, a to volbou vhodného zplyňovacího reaktoru. K druhému typu patří
složky vznikající z prekurzorů, obsažených v původním palivu. Jejich koncentrace v
plynu bude záležet hlavně na obsahu v palivu a v menší míře na typu použitého
zařízení. Tak například, obsah H2S a HCl v plynu souvisí s koncentrací síry a chloru v
původním palivu a v případě použití biomasy bude koncentrace těchto látek v plynu
minimální. Pro spalování takového plynu v motorech je nutno pouze odfiltrovat
prachové částice a odstranit dehet.

4.2 Zplyňovací reaktory a minimalizace tvorby dehtu a prachu přímo v
reaktoru
Množství dehtu v plynu lze efektivně ovlivnit jak volbou typu zplyňovacího
reaktoru, tak i volbou provozních podmínek. Přibližné složení plynu a hlavní operační
parametry pro nejrozšířenější typy zplyňovacích zařízení jsou uvedeny na obr.5.1.
Každý z těchto reaktorů má svoje silné a slabé stránky. Z hlediska produkce plynu s
nízkým obsahem dehtu je nejzajímavějším typem sesuvný souproudý reaktor (cocurrent). Pyrolýzní produkty vznikající v horní částí reaktoru dodatečně procházejí
redukční oblasti o teplotě 750-850 °C. Za tak vysokých teplot probíhá zplyňování
dřevného uhlí, termické štěpení a destrukce většiny dehtovitých látek. V literatuře jsou
uváděny případy, kdy koncentrace dehtu3 byla pod 0,3 g.m-3, a kdy teoreticky pro
provoz spalovacího motoru stačí plyn pouze odfiltrovat a ochladit. V celém objemu
reaktoru na loži pevného materiálu také nastává částečná filtrace prachových částic
snižující prašnost plynu. K slabým místům reaktoru lze přiřadit větší nedopal v popelu a
přísnější požadavky na tvar a vlhkost částic paliva. Zde je nutno poznamenat, že složení
plynu, obsah nedopalu v popelu a teplota zplyňovacího vzduchu jsou úzce vzájemně
provázané. Například s rostoucím množstvím zplyňovacího vzduchu se hodnota λ
nezvyšuje jako u reaktoru fluidního, ale zůstává téměř konstantní. Složení plynu se také
téměř nemění, ale narůstá spotřeba paliva i výkon reaktoru. Důvodem je zvýšení
limitujícího faktoru - množství O2 v systému. Naopak složení plynu je závislé jen na
předehřevu zplyňovacího vzduchu a obsahu vlhkosti v palivu. S rostoucím obsahem
klesá teplota v pyrolýzně-oxidační oblasti, klesá poměr CO/CO2, pozvolna narůstá λ a
množství dehtu v plynu. Proto v souproudém reaktoru nelze používat vlhké palivo.
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Další nevýhodou je omezení velikosti reaktoru, kdy se v důsledku zvýšení rozměru
roštu a vzniku studených zón zvyšuje množství dehtu v plynu.
Tab. 4.2 Vlastnosti produkovaného plynu pro nejvíce používané typy reaktorů pro
zplyňování biomasy

Příkladem typu reaktoru (tab. 4.2), produkujícího nadměrné množství dehtu, je
protiproudý reaktor (counter current). Jeho použití pro výrobu elektrické energie je vždy
podmíněno přítomnosti efektivního čištění většinou na bázi vodní pračky integrující do
procesu problémy vodního a odpadového hospodářství. Většina primárních pyrolýzních
produktů se oddělí ve formě olejové vrstvy a vrátí se do reaktoru, procesní voda a
sedimenty tvoři nepříjemný odpad. Vyčištěný plyn vlivem přítomnosti značného
množství lehčích nenasycených uhlovodíků způsobuje při dlouhodobém provozu
spalovacích motorů problémy technického charakteru. Díky nejvyšší účinnosti,
jednoduché konstrukci, velké toleranci k typu paliva a obsahu vlhkosti je protiproudý
reaktor nejčastějším typem na světě. Většinou se používá pro výrobu topného plynu.
Vlastnosti fluidního reaktoru a složení produkovaného plynu řadí tento typ někam mezi
souproudý a protiproudý reaktor. Díky neomezené konstrukční velikosti a flexibilitě je
hlavním kandidátem na průmyslové použití. Přestože obsah dehtu v plynu je minimálně
pětkrát vetší než u „špatného“ souproudého reaktoru, je možno pouhým seřízením
poměrů primárního, sekundárního a terciálního vzduchu více než o polovinu snížit
obsah dehtu vplynu4. Použitím vhodného materiálu fluidního lože, které má katalytické
účinky a adsorpční vlastnosti, lze dosáhnout nejen dalšího snížení obsahu dehtu, ale i
snížit koncentraci nežádoucích sloučenin síry a chloru v plynu. To je pravděpodobné
hlavní výhodou fluidního reaktoru. [30]
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5. REAKTORY PRO VÝROBU PLYNU
Základní technologie zplyňování jsou protiproudá, souproudá a fluidní (obr.
5.1.).
Protiproudý zplyňovač (obr. 5.1.a) je levný, protože jeho konstrukce i funkce
jsou jednoduché a je schopen zplyňovat i materiály s vysokou relativní vlhkostí.
Nedostatkem je,že takto vyrobený plyn obsahuje více dehtu a při použití jako paliva do
motoru je plyn nutno čistit.
Souproudý zplyňovač (obr. 5.1.b) má výstup plynu na dně redukční nádoby a
redukční zóna je pod spalovací(oxidační) zónou. Dehet se tvoří v pyrolytické zóně a
dříve než opustí zplyňovač, musí projít horkou spalovací zónou. Tak se dehet zúčastní
spalování,nebo se rozkládá na lehčí uhlovodíky Proto má plyn vycházející ze
zplyňovače minimální obsah dehtu.
Při zplyňování ve fluidním loži (obr.5.1.c) víří látka přiměřené granulometrie (220 mm) ve spodní části izotermního reaktoru účinkem předehřátého vzduchu a postupně
účinkem vznikajícího plynu. Existují různé typy fluidních reaktorů (obr. 5.2.)
Obr. 5.1 Typy zplyňovačů na biomasu
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Obr. 5.2 Typy fluidních reaktorů

5.1 Sesuvný zplyňovací reaktor
Hlavní výhodou zařízení je současná produkce elektrické energie a tepla,
zvyšující celkovou účinnost procesu a jednoduchá konstrukce. Řešením je použití
dvoustupňového procesu. V první fázi nastává parciální oxidace biomasy (zplyňování) a
její přeměna na plynnou hořlavou směs a v druhé fázi spalování této směsi v plynovém
motoru napojeném na elektrický generátor. [37]

5.1.1 Typy sesuvných reaktorů
Sesuvný reaktor je nejrozšířenějším typem zplyňovacího reaktoru používaného
pro zplyňování biomasy. Je klasifikovaný podle vzájemného směru proudění
zplyňovacího média na souproudý (downdraft) a protiproudý (updraft). V protiproudém
reaktoru proudí plyn v protisměru k palivu a prochází spalovacím, redukčním,
pyrolýzním a sušicím pásmem, kde se ochlazuje pod 250 °C a zachycuje primární
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produkty pyrolýzy (>100 g.m-3) a vodní páru (>20 % obj.) Značná flexibilita k typu a
druhu paliva, tolerance k vyššímu obsahu vlhkosti umožňuje dosažení maximální
termické účinnosti a maximálního stupně využití paliva. Vznikající plyn má nejvyšší
výhřevnost (až 7 MJ.m-3) a popel nízký obsah nedopalu.V případě souproudého
reaktoru proudí plyn stejným směrem jako palivo. Primární pyrolýzní produkty
vznikající v pyrolýzně-oxidační oblasti se štěpí na rozžhaveném uhlí v redukčním
pásmu a jejich celkové množství značně klesá (<0.500 g.m-3). Uhlíkaté lože za
redukčním pásmem částečné zachycuje prachové částice. Přestože je stupeň využití
paliva menší (30-70 % nedopal), výhřevnost plynu je dostatečně vysoká (až 6,5 MJ.m3

).[38]

5.1.2 Budoucí výzkum
Surový generátorový plyn je využit při vývoji a ověření filtračního zařízení
pracujícího za vysokých teplot. Hlavní předností vysokoteplotního čištěni je přínosné
obzvláště v kombinaci s následnou technologií, která na vstupu vyžaduje vyšší teploty
generátorového plynu, např. plynové turbíny. [41]
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6. CÍL PRÁCE
Celkovým cílem práce je ověření, rozšíření a doplnění poznatků z literatury o
zplyňování biomasy v atmosférickém pevném loži na provozním zplyňovacím zařízení
o výkonu 30 kW. Různé druhy biomasy jako paliva mají sloužit k využití při kogeneraci
elektrické energie a tepla.

Celkový cíl práce je rozdělen do několika dílčích cílů :
•

Objasnění problematiky zplyňování biomasy, zvláště zplyňování v atmosférické
pevné vrstvě.

•

Postup vlastního měření pro získání potřebných výsledků k dosažení cíle
disertace.

•

Zpracování naměřených hodnot a vyhodnocení jednotlivých druhů paliv
z hlediska vhodnosti jejich využití v systému kogeneračních jednotek.

•

Zplyňovací zařízení a možnosti jeho využití při kogeneraci elektrické energie a
tepla.

– 86 –

7. MATERIÁLY A METODY PRÁCE
7.1 Teoretické aspekty procesu zplyňování
7.1.1 Využitelnost biomasy pro proces zplyňování
Biomasa jako jeden z obnovitelných zdrojů energie má velkou budoucnost ve
využití, zejména pro získávání různých druhů energie (teplo, el.energie, plyn).
Zplyňování biomasy je přeměna pevného materiálu na plyn, použitelného jako palivo,
nebo pro další zpracování. Při procesu zplyňování lze použít různá reakční činidla jako
vzduch, kyslík, vodík a vodní páru. Podle dosažené výhřevnosti lze pak generátorový
plyn rozdělit na:
•

málo výhřevný

•

středně výhřevný

8 000 – 14 000 KJ.m-3

•

velmi výhřevný

14 000 – 20 000 KJ.m-3

•

velmi vysoce výhřevný

nad 20 000 KJ.m-3

výhřevnost

pod 8 000 KJ.m-3

Tyto procesy převážně probíhají za použití vzduchu vytvoření podmínek
nedokonalého spalování. Vzniklý plyn je směsí CO, H2 a malého množství metanu.
Výhřevnost vzniklého plynu je asi jen 4,5 – 6 MJ.Nm-3, a proto jej musíme dále upravit.
Z hlediska celého procesu zplyňování je nutné věnovat pozornost i následujícím
fyzikálním a chemickým vlastnostem použité suroviny:
•

Velikosti částic a jejich granulometrie – je to velmi důležitá hodnota, která
ovlivňuje zejména manipulaci s uvedeným materiálem a jeho odolností vůči
mechanickému narušení. Prachové a malé částice narušují proces zplyňování,
tvoří tlakovou ztrátu v generátoru a brání snadnému proudění vzduchu palivem.
Výsledkem je pak zhoršení kvality vyrobeného plynu.

•

Vlhkost paliva – vlastnost, na které závisí celý průběh reakce. Zvýšení vlhkosti
vede k poklesu teploty v generátoru, zvyšuje množství vody ve vyrobeném
plynu a tím snižuje jeho výhřevnost. Optimální vlhkost paliva pro zplyňování
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v pevné vrstvě je do 20 %. Je uváděna v tab. 2.13 a 2.14, při celkovém
hodnocení paliva.
•

Hořlavina – parametr, který ovlivňuje při pyrolýze vznik plynů a par. Tyto pak
v konečné fázi způsobují vznik dehtů. Hořlavina se skládá z prchavé a
neprchavé složky. Paliva s větším podílem prchavé hořlaviny produkují větší
množství dehtu (fytomasa), proto je nutné velmi dobře zvládnout celý proces
výroby plynu.

•

Chemické složení paliva – z tohoto složení lze usuzovat, jaké budou podmínky
pro proces zplyňování a předpokládat i některé složky v plynu. Důležitými
složkami v palivu je uhlík, vodík, kyslík, dusík, chlór a případně síra. Hodnoty
těchto prvků jsou uvedeny v tab. 2.15 a 2.16.

•

Spalné teplo a výhřevnost – lze stanovit z uvedeného prvkového složení
výpočtem,nebo se zjišťuje laboratorně v kalorimetru. U uváděných paliv je
výhřevnost a spalné teplo do 6 MJ.kg-1.

•

Obsah popela – jeho množství se pohybuje v rozsahu od 1 % - 10 % hm. podle
toho jakou biomasu použijeme. Hlavní složkou popela jsou oxidy : P2O5, Al2O3,
Na2O, SO3, SiO2, CaO, K2O, Fe2O3, MgO a TiO1. Pro celý průběh zplyňování je
rovněž potřeba znát stanovení teplot tavitelnosti vyžíhaného popela: teplotu
deformace, měknutí, tání a tečení.

•

Měrná hmotnost – je důležitá z ekonomického hlediska při přepravě, dopravě a
manipulaci s palivem. Souvisí také s velikostí částic a vlhkostí paliva, zejména
při jeho úpravě a zpracování.

7.1.2 Postup při přípravě paliva
Při jednotlivých experimentech byla sledována forma fyzikální úpravy paliva.
Maximální úsilí bylo věnováno standardizaci použité formy úpravy paliva a jeho
vlhkosti. S ohledem na odlišnost frakcí u slámy bylo nutné najít způsob, jakým tuto
hmotu spojit bez použití přídavného pojiva, které by negativně ovlivňovalo výsledky
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zkoušek. Z tohoto důvodu byl použit vysokotlaký briketovací lis, který zaručoval
dostatečnou soudržnost a pevnost použitých vzorků. Stébelniny byly zplyňovány ve
formě pelet nebo briket.

7.1.3 Zplyňovací proces biomasy
Termochemické zplyňování je složitá termochemická přeměna organické hmoty
v nízkovýhřevný plyn (CO, H2, CH4, CO2, N2, H2O), skládající se z celé řady
jednoduchých reakcí. Proces probíhá za vyšších teplot, typicky při 750 až 1000 °C.
Teplo pro endotermické reakce bývá nejčastěji získáváno částečnou oxidací
zplyňovaného materiálu (zplyňování vzduchem nebo kyslíkem) nebo je dodáváno z
externích zdrojů. Vzniklý plyn je vhodný pro provoz kotlů, motorů a turbín, nikoliv
však pro přenos plynovody, a to v důsledku své nízké energetické hustoty (4 -7 MJ/m3).
Systémy pro zplyňování biopaliv jsou složitější než technologie spalování, proto mají
vyšší investiční náklady. Velkou výhodou zplyňovacích systémů však zůstává vyšší
účinnost - při menších nebo středních výkonových úrovních mívají klasické spalovací
systémy s parní turbínou účinnost 15-20 %, zatímco systémy zplyňování okolo 35 %.
Další výhodou zplyňování zůstává možnost náhrady zemního plynu v jiných
technologických procesech. Rovněž tak lze zplyňováním specifických druhů paliv
zabránit potížím při jejich přímém spalovaní v kotlích, jako např. vznik úsad, vznik
škodlivých emisí apod.Při zjednodušení celého procesu zplyňování jej můžeme rozdělit
do tří fází :
•

spalování

•

pyrolýza a zplyňování

•

vytvoření chemické rovnováhy

Tepelným působením na biomasu v určitých pásmech teplot tak dochází až ke konečné
fázi – plynu.

7.1.4 Chemické reakce při zplyňování
Zplyňování biomasy zahrnuje řadu chemických reakcí. Za nejdůležitější pro
zplyňování vzduchem či kyslíkem lze považovat tyto reakce: [42], [43]
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exotermní reakce spalování, které dodávají teplo pro endotermní reakce

C + O2 = CO2

∆H r = −394 kJ / mol (7.1)
O

1
H 2 + O2 = H 2 O
2

∆H r = −294 kJ / mol (7.2)

1
CO + O2 = CO2
2

∆H r = −283 kJ / mol (7.3)

CH 4 + 2 O2 = CO2 + 2 H 2 O

∆H r = −801 kJ / mol (7.4)

1
C + O2 = CO
2

∆H r = −110 kJ / mol (7.5)

O

O

O

O

redukce CO2 a H2O na hořlavé složky

C + CO2 = 2 CO

∆H r = 172 kJ / mol (7.6)

C + H 2 O = CO + H 2

∆H r = 131 kJ / mol (7.7)

O

O

metanizační reakce

C + 2 H 2 = CH 4
Cn H m =

∆H r = −75 kJ / mol (7.8)
O

m
n−m
CH 4 +
C
4
4

( 7 .9 )

reakce konverze uhelnatého oxidu vodní parou („water-gas shift“ reakce)

CO + H 2 O = H 2 + CO2

∆H r = −41 kJ / mol (7.10)
O

další reakce v plynné fázi

CO + H 2 =

1
1
CH 4 + CO2
2
2

∆H r = −247 kJ / mol (7.11)
O

∆H r = 206 kJ / mol
O

CH 4 + H 2 O = CO + 3 H 2
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(7.12)

Výše popsané hodnoty reakčního tepla ∆H r

O

jsou určeny při standardních

podmínkách (To = 298,15 K; p0 = 101,325 kPa) a pro endotermické reakce jsou kladné,
pro exotermické reakce záporné.

7.1.5 Složení plynu a součinitel λ
Hlavními složkami ve zplyňovacím procesu jsou plyny H2, CO, CO2, CH4, N2,
H2O, vyšší uhlovodíky, ale také i H2S a NH3.
Jednotlivé složky v plynu jsou závislé především na složení použitého
paliva,reakční teplotě a ekvivalentu zplyňovacího poměru – tj. součinitele ,,přebytku“
vzduchu λ. Při termickém rovnovážném stavu je teoretický průběh molárního objemu
jednotlivých složek plynu závislý na zplyňovacím poměru, jak je vidět na obr. 7.1.
Jedná se o teoretické složení plynu při atmosférickém zplyňování suchého dřeva.
Při skutečném procesu se pouze blížíme ke skutečné termodynamické rovnováze. Tomu
také odpovídá složení plynu i jeho výhřevnost.
Obr. 7.1 Teoretické složení plynu a zplyňovací poměr λ

Při zvyšujícím se zplyňovacím poměru stoupá i energie uvolněná spalováním.
Stoupá teplota v reaktoru a stoupá tím i teplota vyrobeného plynu. Nevýhodou je, že
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klesá podíl chemicky vázané energie v plynu, ale pozitivně klesá obsah dehtu
v důsledku účinnějšího termického rozkladu.

7.1.6 Rovnovážné podmínky reakce
Při procesu zplyňování dochází k rovnovážnému stavu,při kterém jsou teplota a
tlak v rovnovážné bilanci. Cílem vedení celého procesu je dosažení tohoto stavu.
Reakce probíhající v souvislosti s teplotou a tlakem jsou vyjádřeny v tabulce 7.1.
Tab. 7.1 Vliv teploty a tlaku na rovnovážný stav

Rovnovážné podmínky
Vliv zvýšení
Vliv zvýšení
Míra reakce
teploty
tlaku

Reakce

Reakce mezi částicí a plynem
C + O2 = CO2
1
O2 = CO
2
C + CO2 = 2 CO
C + H2O = CO + H2
C + 2 H2= CH4

doprava

C+

CO + H2O = H2 + CO2
CH4 + H2O = CO + 3 H2

doprava
doprava
doleva
Reakce plynu s plynem
doleva
doprava

doleva

velmi rychle
rychle

doleva
doleva
doprava

pomalu
mírně
pomalu

doleva

mírně
rychle

7.2 Experimentální část
7.2.1 Zplyňování v pevné vrstvě – Energoblok ( E blok )
Jedná se o sesuvný, protiproudý zplyňovací generátor s pevným ložem skládající
se z následujících částí: zásobník paliva, plnicí dopravník, nástavba zásobníku
(násypka), vyvíječ plynu, expanzní a filtrační kolona, plynové dmychadlo, odvod plynu
a elektrorozvaděč (viz obr. 7.2).
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Obr. 7.2 Schéma technologie se zplyňovacím reaktorem (sesuvná vrstva)

Chladič

Reaktor

Filtr 1

Filtr 2

Filtr 3

Popel

Palivo je ze zásobníku dopravováno do násypky generátoru pomocí dvou
samostatných dopravníků. Systém může pracovat v ručním nebo automatickém režimu.
Nástavba reaktoru je vybavena pojistkou proti přeplnění, expanzní a uzavírací klapkou a
odměřovací tyčí pro měření výšky hladiny v generátoru. Těleso vyvíječe je válcového
tvaru s dvojitým pláštěm uloženým na základovém rámu. Ve spodní části tělesa je
žároviště navazující na vzduchovou komoru s tryskami a regulační klapkou. Získávaný
plyn, odsávaný pomocí plynového dmychadla, je odváděn z horní části generátoru do
chladiče. Díky odtahu plynu se ve vyvíječi vytváří podtlak. Za vyvíječem je umístěna
tzv. expanzní kolona sloužící pro expanzi plynu, zpomalení proudění a následné
odloučení jemných částí úletu popela a dřevného uhlí. Současně zde dochází k první
fázi chlazení plynu. Ve filtračních kolonách se pak plyn chladí a zároveň se zbavuje od
jemných frakcí uhlíku, včetně vodních par, kyseliny dřevité a fenolů. Produkovaný plyn
je pak spalován na kontrolním hořáku, v plynových kotlích nebo ve spalovacím
motoru.Celý systém výroby dřevoplynu, elektřiny a tepla pracuje v automatickém
režimu za občasného dozoru obsluhy při doplňování paliva a kontroly provozu. Celkový
pohled na jednotku je na obr. 7.3.
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Obr. 7.3 Zplyňovací technologie v Moravské Nové Vsi

Obr. 7.4 Zplyňovací reaktor
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Podrobnější charakteristika
Výroba a doprava dřevoplynu není docilována tlakovzdušným foukáním, jak je
dnes obvyklé u všech výrobků. V našem případě je použito samonasávacího principu,
odpadá problém neustálé regulace primárního vzduchu a řešení bezpečnostních prvků
při případném přebytku plynu. Sací zdvih pístu motorgenerátoru způsobuje podtlak,
který nasává primární vzduch do generátoru plynu přes škrtící klapku v takovém
množství, kolik je ho v daném okamžiku potřeba.

Tento primární vzduch vnikne nejdříve do vzduchové komory a odtud se rozdělí
tryskami do žároviště. Před a pod tryskami leží v žárovišti vrstva dřevěného uhlí, která
je také kolem hrdla žároviště.

Působením přiváděného vzduchu se vyvíjí v blízkosti trysek z dřevěného uhlí
dřevoplyn. Dřevěné uhlí se při uvádění generátoru do činnosti zažehne (v případě
prvního rozběhu sací účinek zajistí ventilátor).

Žároviště se úží v hrdlo, které udržuje i při nižším zatížení vysokou teplotu 800
– 1000 oC. Tato teplota je nutná k tomu, aby dřevitý ocet a dehty, které plyn obsahuje,
ve značné míře rozložit (krakovat) na dobře hořlavý plyn.

Z paliva se v průběhu zplyňování vylučuje také voda ve formě vodní páry, která
se průchodem žhavou vrstvou rozloží na vodík a kyslík. Kyslík podporuje zplyňování a
vodík je vedle kysličníku uhelnatého a menšího množství metanu důležitou součástí
dřevoplynu.

Když se odběr plynu zastaví, ustane jeho sací účinek, a tím i přívod vzduchu do
generátoru. Plyn se přestane vyvíjet, což prakticky znamená, že se celý proces zastaví.
Přesto však vrstva dřevěného uhlí zůstává ještě dlouhou dobu žhavá (3 až 10 hodin
podle typu generátoru), takže doba nového rozběhu může být provedena ve velmi
krátkém čase, který zpravidla nepřesáhne 5 minut.

Čištění a chlazení plynu je velmi důležité pro plynulý chod motorgenerátoru. Za
filtrem je zabudován ventilátor, který slouží jako rozběhový při startu generátoru plynu.
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Za ním je pak umístěn kontrolní hořák, který slouží k vyhodnocení kvality plynu při
náběhu generátoru.

Celý systém, jak již bylo uvedeno, pracuje jako podtlakový.Bezpečnost celého
systému je tedy velmi vysoká. Přesto je systém vybaven soustavou čidel pro sledování a
vyhodnocování celého chodu i řadou bezpečnostních pojistek a prvků.
Vyráběné typy energobloků (EB) a jejich výkony elektrické, tepelné a spotřeba paliva
jsou uvedeny v tab. 7.2. Malé výkony jsou určeny pro domácnost, střední pro malé
objekty a velké pro podniky. Z uvedených energobloků je možné rovněž skládat
soustavy o výkonu až v jednotkách MW.
Tab. 7.2 Typy energobloků,jejich výkon a spotřeba paliva

Typ
energobloku

Výkon elektrický
(kWe)

Výkon tepelný
(kWt)

Palivo
(kg/hod.)

EB 30
EB 60
EB 100
EB 120
EB 150
EB 200

30
60
95
120
150
200

50
100
160
200
250
334

39
78
124
156
195
260

7.3 Metodika měření
V této metodice je popsáno, jak bylo postupováno při měření a které úkoly bylo
nutné vyřešit. Je zde zachycen i průběh činnosti při získávání dat experimentální cestou
při zplyňování biomasy.

7.3.1 Vlastní měření
Pro každé měření je nutné zjistit následující informace :

•

složení a vlastnosti paliva ( v našem případě jednotlivé druhy biomasy)

•

provozní parametry

•

toky vstupních a výstupních látek (paliva, vzduchu, plynu, popela)

•

složení výstupního plynu
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U každého paliva byl nejprve proveden palivový rozbor, který zahrnoval
následující veličiny:

•

výhřevnost, spalné teplo

•

hrubý rozbor (obsah vody, obsah popelovin, hořlaviny, prchavé hořlaviny)

•

základní prvkový rozbor (C, N, O, H, S ,Cl)

•

biochemický rozbor (třísloviny, pryskyřičné látky, lignin, holocelulóza)

•

charakteristické teploty popela (teplota spékání, měknutí, tání, tečení)

•

složení popela (P2O5, Al2O3, Na2O, SO3, SiO2, CaO, K2O, Fe2O3, MgO, TiO2,
MnO,Cl, Pb, Cd, Cu, Hg, Cr, Ni, V, Zn)

Analýzy jednotlivých vzorků byly prováděny v akreditovaných laboratořích.
Jejich stručná charakteristika a metodika analýz je uvedena dále v textu.

Hrubý a prvkový rozbor paliv a složení popelovin stanovovala akreditovaná
zkušební laboratoř č. 1060 TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoř energetické chemie,
charakteristické teploty popelovin stanovovala jednak již zmiňovaná laboratoř TÜV
NORD Czech, s.r.o. a dále pak Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. v Mostě.
Biochemický rozbor vzorků paliv provedlo pracoviště Katedra dřeva, celulózy a papíru,
Fakulty chemicko-technologické při Univerzitě v Pardubicích.

7.3.2 Postup měření
Měření probíhalo podle stanovených zásad daných pro jednotlivá měření a odběr
vzorků.

•

Odběr vzorků paliva pro fyzikálně chemický rozbor

Při odběrech vzorků paliv byly dodržovány zásady podle ČSN 44 1301 a

ČSN 44 1304. Bylo provedeno více odběrů v různých místech skládky paliva, ve vzorku
byly zastoupeny frakce s rozličnou velikostí.
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•

Stanovení měrné hodnoty suroviny

Stébelniny, s výjimkou amarantu, slézu a safloru, byly zplyňovány ve formě pelet či
briket. Amarant bylo možno zplynit ve formě řezanky a nebylo třeba jej upravovat. Sléz
a saflor se nepodařilo zajistit ve formě pelet, bohužel řezanku z těchto dvou plodin se
nepodařilo kvalitně zplynit.

7.3.3 Průběh vlastního měření při procesu zplyňování
Po nastavení zařízení Energoblok E 30 do stabilního stavu byl odebírán po
stanovený čas vzorek plynu.Pro stanovení správné hodnoty se však musí provést
korekce naměřených hodnot.

7.3.4 Vstupní a výstupní parametry generátoru
Vstupními parametry pro zplyňovací generátor je biomasa a vzduch,výstupními
je plyn, popel a teplo (obr. 7.5).
Obr. 7.5 Vstupní a výstupní parametry generátoru

7.3.5 Měřící zařízení a odběr vzorků
Oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2) a oxidy dusíku (NOx)
Měření vycházelo z postupů uvedených v ČSN ISO 10396, ČSN ISO 10849,

ČSN 83 4711 část 7 a ČSN 83 4740. Koncentrace CO, CO2 a NOx byly měřeny
kontinuálním analyzátorem (počítačový výstup obr. 7.9) Advance OPTIMA, URAS 14
od firmy Hartmann & Braun pracujícím na principu absorpce infračerveného záření,
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obr. 7.6. Odběr vzorku plynu byl uskutečňován pomocí sondy s vyhřívaným
keramickým filtrem pro odloučení tuhých částic, za kterým byla připojena vytápěná
hadice z teflonu (PTFE) k zabránění kondenzace vody v odebíraném vzorku plynu při
jeho dopravě. Na konci vytápěného vedení byl zařazen konvertor (převádí NO2 na NO)
a za ním následovala chladnice plynu, v níž byla odloučena vlhkost z plynu. Takto
upravený vzorek byl zaveden do analyzátoru, který byl před měřením zkalibrován
pomocí kalibrační směsi.

Kyslík (O2)
Koncentrace O2 v plynu byla měřena kontinuálním analyzátorem PMA 30 od
firmy AFRISO s.r.o., využívajícím paramagnetických vlastností kyslíku. Odběr vzorku
plynu byl uskutečňován stejným způsobem jako v případě měření CO, CO2 a NOx.
Přístroj byl před měřením kalibrován čistým dusíkem pro kalibraci nuly (0 % O2) a
okolním vzduchem (21 % O2) a měřil v rozsahu 0 – 30 %.

Celkový organický uhlík (TOC)
Ke stanovení koncentrace celkového obsahu uhlovodíků v plynu byla použita
metoda plamenoionizační detekce (FID) obr. 7.10. Plyn byl kontinuálně odebírán
vytápěným vedením (vytápěná hlavice s keramickým filtrem a vytápěná hadice z PTFE)
napojeným na vstup vytápěné filtrační jednotky, ze které byl dále veden do analyzátoru
Signal 3000M firmy Signal Instrument Co. Ltd., pracujícím na principu FID. Vzorek
plynu je veden do vodíkového plamene hořícího mezi dvěma elektrodami, kde dochází
k ionizaci molekul uhlovodíků a ke vzniku elektrického náboje. Náboje iontů umožňují
vznik proudu mezi elektrodami FID, který je úměrný koncentraci uhlovodíků.
Koncentrace uhlovodíků je vyjádřená sumárně jako CxHy bez kvalitativního rozlišení.
Jako standard ke kalibraci sloužil metan v dusíku. Získané výsledky byly přepočteny na
celkový obsah organického uhlíku (TOC).

Fluorovodík (HF), chlorovodík (HCl)
Odběry vzorků plynu pro stanovení plynných sloučenin fluoru vyjádřených jako
HF a plynných sloučenin chloru vyjádřených jako HCl vycházely z postupů uvedených
v ČSN 83 4752 část 2 a ČSN EN 1911-1. Plyn byl odsáván proporcionálně přes
odběrovou sondu s vyhřívaným keramickým filtrem pro odloučení tuhých částic, obr.
7.8. do dvou za sebou zařazených promývaček naplněných absorpčním roztokem
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(vodný roztok NaOH, koncentrace 0,1 mol.l-1). Odběrová trať dále pokračovala
silikonovou hadicí do sušicí věže naplněné silikagelem, do čerpadla plynu, před kterým
byl zařazen regulátor průtoku, a do přesného kapalinového plynoměru, obr. 7.7. Po
dokončení odběru byl vzorek z obou promývaček smíchán, doplněn demineralizovanou
vodou na známý objem a transportován do laboratoře k analýze.

Amoniak (NH3)
Vzorkování plynu pro stanovení koncentrace amoniaku bylo provedeno podle

ČSN 83 4828 část 2. Plyn byl odsáván proporcionálně přes odběrovou sondu s
vyhřívaným keramickým filtrem pro odloučení tuhých částic do dvou za sebou
zařazených promývaček naplněných absorpčním roztokem (vodný roztok H2SO4,
koncentrace 0,05 mol.l-1). Odběrová trať dále pokračovala silikonovou hadicí do sušicí
věže naplněné silikagelem, do čerpadla plynu, před kterým byl zařazen regulátor
průtoku, a do přesného kapalinového plynoměru, obr. 7.7. Po dokončení odběru byl
vzorek z obou promývaček smíchán, doplněn demineralizovanou vodou na známý
objem a transportován do laboratoře k analýze.

Voda (H2O)
Vlhkost plynu byla stanovena gravimetricky pomocí kondenzační metody.
Vzorek plynu byl odsáván proporcionálně přes odběrovou sondu s vyhřívaným
keramickým filtrem pro odloučení tuhých částic a přiveden do kondenzátoru, kde bylo
zachyceno převážné množství vodní páry obsažené v plynu ve formě kondenzátu.
Hmotnost kondenzátu se zjistí z rozdílu hmotností kondenzační baňky s kondenzátem a
prázdné kondenzační baňky. Z kondenzátoru vystupuje plyn s obsahem vodní páry na
mezi sytosti, tzv. sytý plyn, jehož teplota a tlak jsou měřeny. Odběrová trať dále
pokračovala silikonovou hadicí do sušicí věže naplněné silikagelem, do čerpadla plynu,
před kterým byl zařazen regulátor průtoku, a do přesného kapalinového plynoměru.
Výsledná vlhkost plynu je dána součtem vlhkosti zachycené v kondenzátoru a zbytkové
vlhkosti sytého plynu.

Benzen, toluen, xylen, etylbenzen, styren (BTXES), benzofuran, inden, naftalen,
metylnaftaleny
Měření bylo provedeno podle postupů uvedených v ČSN EN 13649. Vzorek
plynu byl odsáván proporcionálně přes odběrovou sondu s vyhřívaným keramickým
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filtrem pro odloučení tuhých částic a hadici z PTFE do sorpční trubičky ORBO 32
firmy Supelco obsahující dvě sekce s aktivním uhlím (400 a 200 mg). Odběrová trať
dále pokračovala silikonovou hadicí do sušicí věže naplněné silikagelem, do čerpadla
plynu, před kterým byl zařazen regulátor průtoku, a do přesného kapalinového
plynoměru. Po dokončení odběru byly sorpční trubičky uzavřeny hermetickými zátkami
a transportovány do laboratoře k analýze.

Gravimetrický dehet, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), dibenzofuran,
bifenyl a fenoly
Metodika měření vycházela ze “Směrnice pro měření a analýzu dehtu a částic v
plynech ze zplyňování biomasy.“ Vzorek plynu byl izokineticky odebírán sondou, za
kterou byl zařazen vyhřívaný zachycovač s filtrem ze skleněných vláken, na němž byly
zachyceny tuhé částice (teplota filtru byla udržována na 200°C). Dále plyn procházel
sedmi promývačkani naplněnými isopropanolem, ve kterých docházelo k zachycení
dehtovitých látek. Poslední tři promývačky byly umístěny v mrazícím boxu chlazeném
směsí ledu a soli na teplotu –20°C. V této části odběrové aparatury byly zachyceny
případné zbytky dehtovitých látek z plynu. Veškeré nevyhřívané části odběrové
aparatury až k poslední promývačce byly zhotoveny ze skla nebo PTFE, aby byla
vyloučena sorpce dehtovitých látek na stěnách aparatury. Odběrová trať dále
pokračovala silikonovou hadicí do sušicí věže naplněné silikagelem, do čerpadla plynu,
před kterým byl zařazen regulátor průtoku, a do membránového plynoměru.

Po ukončení odběru byl filtr se zachycenými prachovými částicemi přenesen do
vzorkovnice a tvořil první část vzorku transportovanou do laboratoře. Skleněná a
teflonová část aparatury byla několikrát opláchnuta čistým isopropanolem a všechny
kapalné podíly byly přeneseny do laboratoře ve skleněné uzavřené nádobě jako druhá

část vzorku.

Vodík (H2), metan (CH4), uhlovodíky (C2-C6), sulfan (H2S), oxid uhelnatý (CO ),
oxid uhličitý (CO2)
Vzorky plynu pro selektivní analýzu plynných složek byly jednorázově
odebírány do skleněných vzorkovnic. Skleněná vzorkovnice, předem naplněná vodou,
byla připojena na výstupní část odběrové sondy s vyhřívaným keramickým filtrem.
Otevřením zábrusových ventilů došlo k vypuštění vody a naplnění skleněné
– 101 –

vzorkovnice plynem, která byla ihned poté hermeticky uzavřena a následně přepravena
k analýze do laboratoře.

Obr. 7.6 Analogový měřič plynových emisí

Obr. 7.7 Plynoměry na NH3 a Cl
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Obr. 7.8 Filtr ze skelných vláken

Obr. 7.9 Počítačový výstup hodnot,tepelné čerpadlo a měřič podtlaku
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Obr. 7.10 Měření celkového obsahu uhlovodíků
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8. ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT
Zde je popsán postup zpracování naměřených hodnot.Výsledky jsou zpracovány
buď v podobě tabulek nebo grafů podle toho, jaká je jejich nejlepší vypovídající
hodnota.

8.1 Biochemický rozbor paliva
Biochemický rozbor paliva provedla Univerzita Pardubice, Fakulta chemickotechnologická, Katedra dřeva, celulózy a papíru. Dodány byly vzorky různých dřevin a
travin. U všech testovaných vzorků paliv byl proveden biochemický rozbor paliva, resp.
byly stanoveny vybrané hlavní složky, jako jsou:

•

Alkylaromatická složka dřeva představovaná ligninem

•

Polysacharidická složka dřeva představovaná holocelulózou

•

(celulóza + hemicelulózy)

•

Další doprovodné látky, jako jsou třísloviny a pryskyřičné látky obvykle
terpenické povahy.

Chemický rozbor biomasy byl zaměřen na stanovení:

•

vlhkosti ( xh, Xh)

•

tříslovin (xT, XT)

•

pryskyřičných látek (xr, Xr)

•

ligninu (dle Klasona) (xl, Xl)

•

obsahu popela (xa, Xa)

•

holocelulózy (celulóza + hemicelulózy) (xc, Xc)
Ukazatelé xh, xT, xr, xl, xa, xc jsou rel. hmotnostní zlomky, resp. x * 100

procentické vyjádření složení vzduchosuchého (v.s.) dřeva, za předpokladu, že platí :
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xh + x T + x r + x l + xa + x c = 1

resp. 100 (v %), protože

x = m / mv.s.,
kde m – množství (v g) stanovené složky ve dřevě o množství vzduchosuché zanášky
hmoty mv.s. (v g).
V případě vyjádření výsledků stanovení v rel. hmotnostních množstvích
( XT , Xr , Xl , Xa , Xc ) resp. procentech vztažených na jednotku absolutně suché hmoty
(a.s.) platí:

XT + Xr + X l + Xa + Xc = 1

resp. 100 (v %), protože

X = m / ma.s. ,
Kde ma.s. značí množství a.s. navážky dřevních pilin. Pro přepočet tak platí, že:

X = x / (1 – xh)

resp. v procentuálním vyjádření

X = x / (100 – xh).

8.1.1 Způsob úpravy dodaných vzorků
Dřeviny o průměru 5 až 10 cm a délce 20 až 30 cm byly doběla odkorněny.
Chemický rozbor byl prováděn z pilin získaných z jednotlivých vzorků dodaných
dřevin. Vzorky byly zpracovány tím způsobem, že z nich byly připraveny piliny
broušením rašplí v příčném směru každého kuláče. Získané piliny pak byly roztříděny
prosíváním přes síto o velikosti ok 0,4 mm (40 mesh). Provedení odpovídá TAPPI
normě T 257 cm-85.

Rostlinná hmota ve formě stvolů nebo řezanky se nechala usušit v prostředí o
rel. vlhkosti 40 ± 5 % a teplotě 22 ± 1 °C do konstantní hmotnosti. Takto upravená
hmota se potom rozdrtila na laboratorním mlýnu a prosela přes síto o velikosti ok 0,4
mm (40 mesh). Provedení odpovídá TAPPI normě T 257 cm-85 pro rozbor dřevní
hmoty.

8.1.2 Stanovení vlhkosti
Vlhkost pilin (prášku) byla stanovena dle TAPPI normy T 264 cm-97 tak, že
odvážené množství pilin ( mv.s., cca 2 g s přesností na 0,001g ) se sušilo v sušárně ve
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vážence při 105 ± 3 °C po dobu 2 hodin, ochladilo se v exsikátoru a vážilo do
konstantní váhy. Vrátilo se opět do sušárny na 1 hod. a celý postup se opakoval tak
dlouho, dokud se hmotnost pilin (ma.s.) neměnila.
Vlhkost xh = ( mv.s. – ma.s. ) / mv.s. resp.
xh (%) = ( ( mv.s. – ma.s. )* 100) / mv.s.
Zbývající usušený vzorek se dále použil na stanovení popela.

8.1..3 Stanovení množství popela
Množství popela ve dřevě se stanovilo v souladu s TAPPI normou T 211 om-93
spálením vzorku v peci při 525 ± 25 °C, ochlazením v exsikátoru a určením jeho
hmotnosti ma běžným způsobem.
Obsah popela byl následně vypočten dle vzorce

xa = ma / mv.s. vztaženo na vzduchosuchý (v.s.) vzorek
nebo
Xa = xa / (1 – xh) vztaženo na absolutně suchý (a.s.) vzorek,
resp. v % (* 100).

8.1.4 Stanovení tříslovin
Stanovení odpovídá TAPPI normě T 264 cm-97 , které se používá při stanovení
ligninu dle Klasona. Je jeho modifikovanou podobou. Třísloviny byly stanoveny
extrakcí 95% etanolem.

Rostlinné piliny (mv.s. ) připravené výše uvedeným způsobem se odvážily do
patrony (cca 2 g) Soxhletova přístroje a extrahovaly se intenzivně po dobu 4 hod. 95%
etanolem (smí být denaturován 5 % methanolu nebo isopropanolu). Po skončení
extrakce se opatrně patrona se vzorkem pilin vysušila v digestoři v proudu vzduchu a
určila se hmotnost zbývajících pilin (m1) . Množství tříslovin xT se následně určilo ze
vztahu:
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xT = (mv.s – m1) / mv.s. resp.

xT (%) = xT * 100 vztaženo na vzduchosuchý (v.s.)

vzorek.

XT = xT / (1 – xh) vztaženo na absolutně suchý (a.s.) vzorek, resp. v % (*100).
Takto upravený vzorek se dále použil na stanovení pryskyřičných látek.

8.1.5 Stanovení pryskyřičných látek
Stanovení odpovídá TAPPI normě T 264 cm-97 , která se používá při stanovení
ligninu dle Klasona. Je jeho modifikovanou podobou. Pryskyřičné látky byly stanoveny
vyextrahováním pomocí benzen-etanolické směsi.

Patrona s odextrahovanými pilinami se opět vložila do Soxhletova přístroje,
který byl však v tomto případě naplněn směsí benzenu a etanolu v poměru 1 objemový
díl etanolu a 2 objemové díly benzenu. Extrakce se prováděla dle TAPPI normy T 264
cm-97 po dobu 6 až 8 hodin. Po skončení extrakce byly dřevní piliny převedeny na
Büchnerovu nálevku a byl odsán přebytek extrakčního činidla. Vzorek se promýval
nejdříve etanolem tak dlouho, až odtékající kapalina byla bezbarvá. Potom bylo
provedeno promytí destil. vodou (cca 100 ml) k odstranění alkoholu. Vzorek byl
převeden do 1000 ml Erlenmayerovy nádoby a byl přidán do 500 ml horké destilované
vody. Nádoba se následně zahřívala na vodní lázni po dobu 1 hodiny. Po skončeném
promývání se obsah nádoby opět přefiltroval na Büchnerově nálevce a promyl 500 ml
horké destil. vody. Vzorek se následně usušil v sušárně při 105 °C a určila se jeho
hmotnost m2.
Množství pryskyřičných látek bylo vypočteno ze vztahu:

xr = ( m1 – m2) / mv.s. vztaženo na vzduchosuchou (v.s.) hmotu
nebo
Xr = xr / (1 – xh) vztaženo na absolutně suchou (a.s.) hmotu, resp. v % (*100).
Takto upravený vzorek se následně použil na stanovení ligninu.
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8.1.6 Stanovení ligninu (dle Klasona)
Stanovení ligninu dle Klasona je založeno na hydrolýze a rozpuštění všech
polysacharidických (holocelulózy) podílů ve fytomase pomocí 72% kyseliny sírové.
Stanovení odpovídalo TAPPI normě T 264 cm-97.

Množství m2 zbývajících a.s. pilin bylo přelito 72 %-ní kyselinou sírovou o
teplotě 10 až 15 °C v množství odpovídající 15 ml této kyseliny na 1 g vzduchosuchého
vzorku. Směs se intenzivně promíchava po dobu 1 minuty a posléze ponechala stát 2
hodiny při teplotě 18 až 20 °C za občasného zamíchání. Potom se směs zředila
přídavkem destilované vody tak, aby koncentrace kyseliny klesla na hodnotu 3 % (např.
použije-li se na začátku 15 ml 72% kyseliny sírové, tak se směs zředí přídavkem 345 ml
destil. vody). Dřevní piliny s kyselinou se potom daly do varné baňky a směs se vařila
pod zpětným chladičem po dobu 4 hodin. Nerozpustný hnědý až tmavohnědý zbytek se
následně odfiltroval přes odvážený skleněný pórovitý filtr S2 a pomalu promyl 500 ml
horké destilované vody.
Vzorek se pak sušil při teplotě 105 ± 3 °C do konstantní hmotnosti, ochladil v
exsikátoru a zvážil, čímž se určila jeho hmotnost m3.
Obsah ligninu ve vzorku se určil ze vztahu:
xl = (m3 – xa*mv.s.) / mv.s. vztaženo na vzduchosuchou (v.s.) hmotu
nebo
Xl = xl / (1 – xh) vztaženo na absolutně suchou (a.s.) hmotu, resp. v % (*100).

8.1.7 Stanovení holocelulózy
Množství holocelulózy ve dřevě bylo získáno dopočtem .
K výpočtu se použil následující vztah:
x c = 1 – x T – x r – x l – xa – xh

vztaženo na vzduchosuchý vzorek (v.s.) hmoty

nebo
Xc = 1 – Xa – XT – Xr – X l

vztaženo na absolutně suchou (a.s.) hmotu,

resp. v % (*100).
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Hrubý a prvkový rozbor vzorků biomasy a složení popelovin stanovovala
akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060 TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoř
energetické chemie. Stanovení obsahu vody bylo provedeno dle ČSN 441377.
Stanovení množství popela bylo provedeno dle ČSN ISO 1171. Při obou analýzách byla
použita gravimetrická metoda. Určení spalného tepla bylo v souladu s ČSN ISO 1928,
za použití kalorimetrické metody v tlakové nádobě při konstantním objemu a referenční
teplotě 25 °C . Princip stanovení vodíku a uhlíku spočíval v dokonalém spálení vzorku
v proudu kyslíku na katalyzátoru a absorpci vzniklého oxidu uhličitého a vody a byl
proveden dle ČSN 441355. Pro stanovení veškeré síry byla použita metoda Eschka –

ČSN 441379, kdy zkušební vzorek promísený se směsí Eschka se žíhá v oxidační
atmosféře k odstranění spalitelné hmoty a převedení síry na sírany, které byly stanoveny
vážkově srážením chloridem barnatým.

Byl také stanoven obsah dusíku. Podstata metody spočívá v zahřívání vzorku
s koncentrovanou kyselinou sírovou za přítomnosti katalyzátorů, organicky vázaný
dusík byl převeden na amonné soli a ze zpětné titrace byl vypočten obsah dusíku.
V palivových listech lze zhlédnout také množství prchavé hořlaviny. Podstata metody
spočívá v zahřívání vzorku bez přístupu vzduchu a gravimetrické stanovení úbytku
hmotnosti. Chemický rozbor popela byl proveden na základě metody optické emisní
spektrometrie s indukčně vázanou plazmou.

8.1.8 Stanovení tavitelnosti popela – VUHU
Stanovení tavitelnosti popela byla provedena dle ČSN ISO 540 a spočívá v
zahřívání válcového zkušebního tělíska, jehož tvar se s postupným zvyšováním teploty
charakteristicky mění. Zaznamenávají se teplotní údaje, které dokumentují průběh tání
popela. Zahřívání se provádí při různých vlastnostech okolí tělíska (oxidační, slabě
redukční nebo redukční atmosféře). V našem případě byla použita oxidační atmosféra.

Teplota deformace (DT) je teplota, při níž nastávají první změny nebo
deformace okrajů zkušebního tělíska. Teplota měknutí popela (tA, resp. ST) je teplota,
při níž nastává úplné zaoblení horní plošky zkušebního tělíska (zaoblení hran) beze
změny výšky. Teplota tání popela (tB, resp. HT) je teplota, při níž se tvar tělíska změní v
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polokruhový. Teplota tečení popela (tC, resp. FT) je teplota, při níž se zkušební tělísko
roztéká po podložce a jeho výška je 1/3 výšky při teplotě tání.

8.1.9 Analýzy NH3 a ostatních prvků
Analýzy byly provedeny ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě., Odbor
hygienických laboratoří Frýdek–Místek, Národní referenční laboratoř pro analýzu POP,
Akreditovaná laboratoř č.1393.3

Amoniak (NH3)
Zachycený amoniak byl v absorpčním roztoku stanoven spektrometricky na
přístroji Hitachi 118-0102 (Merk- Hitachi, Německo) podle ČSN ISO 7150-1 jako
obsah amonných iontů (NH4+).

Benzen, toluen, xylen, etylbenzen, styren (BTXES), benzofuran, inden, naftalen,
metylnaftaleny
Odebraný vzorek (aktivní uhlí v trubičce) byl extrahován sirouhlíkem (2 ml,
resp. 1 ml kontrolní zóna) po dobu 1 hodiny na třepačce v uzavřené nádobce. Poté byl
extrakt zfiltrován a analyzován plynovou chromatografií na přístroji HP 5980 (Agilent
Technologies, USA), vybaveném plamenovým ionizačním detektorem. K separaci byla
použita křemenná kapilární kolona Vocol, 105m x 0,53 mm, 3 µm tloušťka filmu
(Supelco, USA).

Gravimetrický dehet, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), dibenzofuran,
bifenyl a fenoly
Z kapalné části směsného vzorku (cca 250 ml) byl odebrán alikvot 5-10 ml
(podle zabarvení vzorku) a v něm byly spektrometricky stanoveny fenoly těkající z
vodní parou na přístroji Hitachi 118-0102 (Merk-Hitachi, Německo) podle ČSN ISO
6439. Objem zbytku kapalného podílu vzorku byl zmenšen pomocí rotační vakuové
odparky. Pokud kapalný vzorek obsahoval vodu, vodná fáze byla od organické oddělena
a extrahována hexanem. Exponovaný filtr byl extrahován 150 ml dichlormetanu v
Soxhletově extraktoru. Obě frakce byly spojeny, zakoncentrovány na 20-25 ml a
následně byl odebrán alikvot 0,5 ml pro stanovení PAU. Zbytek vzorku byl převeden do
předem zvážené baňky, vakuově odpařen, dosušen při teplotě nepřekračující 65 °C a
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zvážen (stanovení gravimetrického dehtu). Alikvot pro stanovení PAU byl doplněn
dichlormetanem na 20 ml a z takto ředěného vzorku byly připraveny dílčí vzorky pro
stanovení PAU. Lehké PAU (naftalen, metylnaftaleny, acenaften, acenaftylen, fluoren),
bifenyl a benzofuran byly stanoveny plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí
(GC/MS) na plynovém chromatografu Trace 2000, spojeném s iontovou pastí Polaris Q
(vše z produkce Thermo, USA), k separaci byla použita křemenná kapilární kolona DB5ms, 30m x 0,25mm, 0,25 µm tloušťka filmu (Agilent Technologies, USA). Ostatní
PAU

byly

stanoveny

metodou

vysokoúčinné

kapalinové

chromatografie

s

fluorescenčním detektorem (HPLC/FLD) na přístroji HP 1100/HP 1050 (Agilent
Technologies, USA). K separaci byla použita kolona LichroSpher PAH, 3 x 250mm, 5
µm průměr částic (Merck, Německo).

Perzistentní organické polutanty (POP)
Kondenzát s absorpčním roztokem a proplachovací roztoky (druhá a třetí část
složeného vzorku) byly v laboratoři spojeny a byly k nim přidány izotopicky značené
vnitřní standardy. Vzorek byl naředěn vodou a třikrát extrahován hexanem (objem
rozpouštědla byl 10/5/5 procent objemu spojeného vzorku). Na exponovaný filtr byly
přidány izotopicky značené vnitřní standardy a filtr byl extrahován 24 h v Soxhletově
extraktoru toluenem. Po extrakci byly hexanový i toluenový podíl spojeny a převedeny
do 10 ml hexanu. Z tohoto množství byl odebrán alikvot pro stanovení PAU.

PAU byly stanoveny metodou kapalinové chromatografie s fluorescenční
detekcí (HPLC/FLD) - viz výše. Vzorek pro stanovení PCDD/F a PCB byl přečištěn
kyselinou sírovou a sloupcovou chromatografií (silikagel/alumina/aktivní uhlí). Po
zkoncentrování na objem 50-100 µl byly vzorky analyzovány metodou plynové
chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí (GC/MS/MS) na plynovém
chromatografu Trace 2000, spojeném s iontovou pastí Polaris Q (vše z produkce
Thermo, USA). K separaci byly použity křemenné kapilární kolony DB-5ms a DB-17,
obě 30m x 0,25mm, 0,25 µm tloušťka filmu (Agilent Technologies, USA).
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Stanovení sloučenin HF a HCL - VÚCHEM, VŠB-TU Ostrava, akreditovaná
laboratoř č. 1166
fluorovodík (HF), chlorovodík (HCl)
Sloučeniny fluoru a chloru v absorpčním roztoku byly stanoveny jako
koncentrace fluoridových (F-) a chloridových (Cl-) iontů metodou iontové
chromatografie na přístroji firmy WATERS.

vodík (H2), metan (CH4), uhlovodíky (C2-C6), sulfan (H2S), oxid uhelnatý (CO),
oxid uhličitý (CO2)
Plyny ze skleněných vzorkovnic byly analyzovány na plynovém chromatografu
AGILENT 6890 (Agilent Technologies, USA). Pro analýzu anorganických plynů (H2,
H2S, CO2) byla použita kolona GS-GASPRO 30m x 0,32mm a detekce pomocí tepelně
vodivého detektoru (TCD), pro analýzu uhlovodíků (CH4, C2-C6) byla použita kolona
HP-PLOT/Al2O3 “S“ 50m x 0,32mm, 8,0µm tloušťka filmu a detekce pomocí
plamenoionizačního detektoru (FID). Nosným plynem bylo helium.[28]

8.2 Použitá paliva a jejich vlastnosti
Uvádím pouze stébelniny, které lze získat ve formě řezanky, volně ložené slámy
nebo balíků. Zmíněná paliva mohou být případně mechanicky zpracována ve formě
pelet (obr. 8.1 a 8.2) a briket (obr. 8.3), jak bylo uvedeno v kapitole 7.1.2. V tab. 9.1 je
uvedeno osm nejpoužívanějších vzorků stébelnin, které byly určeny k detailnějšímu
rozboru energetických vlastností. Jsou zastoupeny vzorky jak odpadní, tak i záměrně
pěstované biomasy.

U každého vzorku byl proveden nejprve palivový rozbor, dále pak prvkový
rozbor tab. 9.1, stanovení teploty tavitelnosti popela tab. 9.3 a jeho chemický rozbor tab.
9.4. Uvedené vzorky, s výjimkou amarantu, slézu a safloru, byly zplyňovány ve formě
pelet nebo briket. Amarant se zplynil ve formě řezanky a nebylo nutné jej upravovat.
Saflor a sléz byly zajištěny ve formě pelet a jako řezanku se je nepodařilo dobře zplynit.
Pro používání paliv ve formě řezanky je nutné provést na zařízení technické úpravy.
Energetické parametry těchto paliv jsou uvedeny v tab. 9.2. Hodnoty vyrobeného plynu
jsou v tab. 9.5. a obsahy dehtu v tab. 9.6.
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Obr. 8.1 Pelety řepky

Obr. 8.2 Pelety šťovíku

Obr. 8.3 Brikety konopí
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9. VÝSLEDKY A DISKUSE
V průběhu zplyňovacích zkoušek bylo získáno několik desítek parametrů, které
přinesly poprvé ucelenou představu o možnostech využití biomasy pro tento proces.
Bylo získáno velké množství analýz nejenom o samotném palivu, ale také o celém
procesu zplyňování. Byly získány nejenom výsledky složek spalin, ale i energetické
parametry a složení produkovaného plynu.

Sledované parametry je nutné doplnit komentářem.Musíme si uvědomit,že na
složení biomasy a tedy i na celý proces zplyňování má vliv lokalita a podmínky její
produkce. Proto nemusí vzorky stejného druhu biomasy dosahovat totožných výsledků.

Při zplyňovacích zkouškách paliv byly sledovány i obsahy síry. Vzhledem
k tomu, že zplyňování probíhá v redukčním prostředí, přechází síra zejména do H2S.
Proto naměřené hodnoty obsahu oxidů síry v plynu jsou pod hranicí detekce (<10 ppm).
Při zkouškách byly také stanoveny koncentrace fluorovodíku (HF) a chlorovodíku.
Organické

sloučeniny v sorpčním

roztoku

znesnadňovaly stanovení

přesných

koncentrací ve vzorcích a pro přesnou analýzu by bylo nutné provést filtraci.

Výsledky jednorázových měření koncentrací složek plynu byly rovněž
ovlivněny nestabilitou procesu zplyňování,zejména právě při použití stébelnin. Odběr
těchto vzorků probíhá ve velmi krátkých časových intervalech.

Při on-line měření obsahu oxidů dusíku, byla zaznamenána velmi nízká hodnota,
která se pohybovala řádově v desítkách ppm. Produkovaný plyn není ještě konečným
produktem a obsah NOx není tedy pro další použití podstatný.
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Tab. 9.1 Prvkový rozbor

Prvkový rozbor (% hmot.)
Rostlina
Řepka
Amarant
Kukuřice
Len
Pšenice
Saflor
Sléz
Šťovík

C
45,2
42,5
40,2
47,4
46
47,1
43,8
47

H
5,81
5,77
5,52
5,91
5,97
5,99
5,73
5,77

O
41,9
44,9
37,9
40,4
42,3
41,8
41,3
41,3

N
0,63
0,8
1,01
0,44
0,59
0,73
1,13
1,15

Cl
0,3
0,01
0,26
0,01
0,08
0,49
0,8
0,02

Obsah síry
prchavá
0,08
0,01
0,01
0,01
0,03
0,03
0,05
0,06

Pozn. Uváděné hodnoty paliv jsou v bezvodém stavu.

Tab. 9.2 Energetické parametry

Rostlina
Řepka
Amarant
Kukuřice
Len
Pšenice
Saflor
Sléz
Šťovík

Energetické parametry
Spalné teplo
(MJ.kg-1)
4,41
4,4
5,26
4,07
3,89
ND
ND
4,57

Pozn. ND – nestanoveno
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Výhřevnost
(MJ.kg-1)
4,05
4,03
4,83
3,82
3,59
ND
ND
4,24

v popelu
0,3
0,03
0,02
0,02
0,05
0,03
0,16
0,04

Graf 9.1 Energetické parametry plynu

Energetické parametry plynu
Spalné teplo (MJ.kg-1)

Výhřevnost (MJ.kg-1)

6
5
4
3
2
1
0
Řepka

Amarant

Kukuřice

Len

Pšenice

Šťovík

Tab. 9.3 Teploty tavitelnosti popela

Rostlina
Řepka
Amarant
Kukuřice
Len
Pšenice
Saflor
Sléz
Šťovík

Stanovení teplot tavitelnosti popela
Teplota (°C)
deformace
měknutí
tání
1054
1062
1273
1078
1088
1496
1044
1052
1257
1120
1200
1320
979
987
1128
1052
1057
1147
1045
1050
1454
1086
1093
>1500
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tuhnutí
1279
1499
1264
1460
1138
1153
1459
>1500

Tab. 9.4 Složení popela

Složení popela – chemický rozbor (% hmot.)
Rostlina
Prvek
Řepka Amarant Kukuřice
P 2 O5
Al2O3
Na2O
SO3
SiO2
CaO
K2 O
Fe2O3
MgO
TiO1
MnO
Cl
Pb
Cd
CU
Hg
Cr
Ni
V
Zn

3,93
0,23
2,09
10,1
1,63
31,1
33,8
0,21
5,04
0,02
0,06
0,2
0,002
<0,001
0,03
<0,001
0,009
0,11
ND
0,001

5,29
0,55
4,53
1,35
4,6
51,9
18,9
0,47
8,14
0,05
0,01
3,93
0,12
<0,001
0,067
<0,001
<0,001
0,04
ND
<0,001

1,74
6,14
0,52
0,91
69,3
4,43
10,7
2,61
1,89
0,62
0,1
0,95
0,001
<0,001
0,022
<0,001
0,006
0,01
ND
0,024

Len
3,26
5,18
0,67
1,65
62
9,64
9,58
2,06
2,02
0,27
0,12
0,47
0,002
<0,001
0,041
<0,001
0,003
0,009
ND
0,016
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Pšenice Saflor
5,92
3,21
0,38
1,35
57,4
6,17
9,55
1,49
4,25
0,2
0,07
0,53
0,003
<0,001
0,08
<0,001
0,007
0,08
ND
0,027

9,86
0,95
2,4
2,38
6,45
30
26,7
0,59
3,42
0,08
0,08
17,2
0,005
<0,001
0,043
<0,001
0,001
0,009
ND
0,024

Sléz

Šťovík

3,73
1,97
3,47
5,56
19,1
25,4
23,8
0,91
5,91
0,15
0,08
9,93
0,003
<0,001
0,04
<0,001
0,004
0,007
ND
0,006

8,71
0,53
0,49
2,72
4,49
30,4
27,8
0,66
9,19
0,04
0,3
1,63
0,002
<0,001
0,01
<0,001
<0,001
0,16
ND
0,001

Tab. 9.5 Složení plynu

Složení plynu (% obj.)
Rostlina
Prvek
CO
CO2
N2
O2
H2
CH4
C2-C6
H2S
Benzen
Toluen

Řepka Amarant Kukuřice
11,9
12
ND
ND
11,5
2,34
0,43
<0,001
0,033
0,009

13,4
16,2
ND
ND
16
1,09
0,16
<0,001
0,04
0,008

11,2
12,9
ND
ND
9,93
3,15
1,22
<0,001
0,04
0,14

Len
14,5
15
ND
ND
6,5
1,4
0,78
<0,001
0,03
0,013

Pšenice Saflor
9,85
14,7
ND
ND
8,83
1,66
0,71
<0,001
0,07
0,016

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Sléz
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Šťovík
12,3
19,7
ND
ND
8,24
2,13
0,99
0,01
0,04
0,025

Tab. 9.6 Obsah dehtů

Dehty ( mg.m-3)
Rostlina
Řepka
Amarant
Kukuřice
Len
Pšenice
Saflor
Sléz
Šťovík

1
1077
5086
1993
3312
2566
ND
ND
13723

2
28
69,05
41,9
51,3
66,2
ND
ND
125

Skupina
3
570
671
928
920
1087
ND
ND
1947

4
411
416
347
352
649
ND
ND
452

5
26,4
36,9
26,2
29
71,8
ND
ND
20

Celkem
2.112,4
6.278,9
3.336,1
4.664,3
4.440
ND
ND
16.267

Následující tabulka obsahuje výsledky jednotlivých vzorků paliva a informaci o
tom, do jaké míry vyhovují zplyňování (tab.9.7).
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Tab. 9.7 Výsledky jednotlivých vzorků paliva

Název plodiny

Forma úprav

Výsledek

Poznámka

1. Šťovík krmný

granule

vyhovuje

1)

2. Laskavec – Amaranthus

řezanka

vyhovuje

2)

3. Pšeničná sláma

brikety

vyhovuje

3)

4. Řepková sláma

granule

vyhovuje

4)

5. Kukuřičná sláma

granule

vyhovuje

1)

6. Konopí seté pazdeří

brikety

vyhovuje

5)

7. Sléze

řezanka

nevyhovuje

6)

8. Saflor

řezanka

nevyhovuje

6)

Poznámky:
1) Složení plynu vykazuje málo CH4, nutno do plyn. gen. dodat vodu.
2) Řezanka by mohla být i na větší kusy.
3) Je nutno dávkovat menší množství a srážet do žárového pásma.
4) Je vysoce výhřevná, dávkovat v meších dávkách,podle okamžitého výkonu.
5) Je nutno dosušit na vlhkost menší, rovnající se 20 % obsahu vody.
6) Řezanka pro danou plodinu nevyhovuje – neuskutečněno.

Zplyňovací zařízení EB 30 prokázalo schopnost zplyňovat daný druh biomasy.
Průběh jednotlivých částí procesu však také potvrdil nutnost úprav pro zplyňování
jednotlivých komodit, jak se ukázalo u dvou vzorků slézu a safloru. Pro lepší stabilitu
procesu je nutné zavedení automatických prvků do systému. Tím se odstraní nedostatky
při vstupu paliva do generátoru, likvidace spečeného popela a docílí se lepší stability
zplyňování. Zkoušky potvrdily, že lze použít byliny jako palivo do daného zplyňovače.
Po technických úpravách i saflor a sléz. Použité vzorky mají velmi podobné složení,
proto lze danou komoditu použít podle vhodnosti pro daného pěstitele nebo
provozovatele zplyňovacího zařízení.

Provedl jsem i porovnání výsledků zkoušek s výsledky laboratorního zařízení
z Norské Technické univerzity. Zde byl postaven experimentální souproudý sesuvný
reaktor (obr. 9.1). Těleso reaktoru má rozměry 100 x 500 mm. Vzhledem k tomu, že
použité materiály mají velmi podobné složení (tab. 9.8), je možné povést jejich
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porovnání s velmi dobrou vypovídací hodnotou. Výsledky ukazují na výhodnost
souproudých reaktorů pro lepší složení vyrobeného plynu (tab. 9.10). Produkovaný plyn
má vyšší výhřevnost (tab. 9.9), ale hodnoty dehtů jsou o něco vyšší (tab. 9.11, graf 9.2).
Obr. 9.1 Schéma sesuvného souproudého reaktoru

1) zásobník
2) pneumaticky ovládané clony
3) průzor
4) přívod předehřátého vzduchu
5) pohyblivý rošt
6) armatury
7) zásobní nádoba na nedopal

Tab. 9.8 Chemicko – fyzikální vlastnosti paliva

Chemicko-fyzikální vlastnosti paliva
souproudý (lab.)

protiproudý (prov.)

C (%, hm)

46,58

44,4

O (%, hm)

38,57

38,4

H (%, hm)

5,74

5,46

N (%, hm)

0,05

0,11

Obsah vlhkosti (%, hm)

8,79

15
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Tab. 9.9 Spalné teplo vyrobeného plynu v reaktorech

Energetické parametry
Spalné teplo

Reaktor

(MJ.kg-1)
5,41
4,88

souproudý (lab.)
protiproudý (prov.)

Tab. 9.10 Složení vyrobeného plynu

Složení plynu (% obj.)
Prvek

protiproudý (prov.)

souproudý (lab.)

CO

17,9

25,46

CO2

14,1

8,53

N2

ND

ND

O2

ND

ND

H2

14,2

16,5

CH4

1,03

1,67

Tab. 9.11 Dehty vyrobených plynů

Dehty ( mg.m-3)
Skupina

Reaktor

Celkem

souproudý (lab.)

1
1374

2
37,3

3
527

4
235

5
28,6

2201,9

protiproudý

1374

37,3

527

235

28,6

2201,9

(prov.)

Vysvětlivky :
1. Gravimetrický dehet
2. Fenoly,Dibenzo-furany, 2-3 Benzofuran
3. Toluen, Xyleny, Etylbenzen, Styren
4. Lehké PAU (2-3 jaderné), Bifenyl, Inden
5. Těžké PAU (4-více jaderné)

– 122 –

Graf 9.2 Dehty
-3
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Provedené zkoušky na provozním generátoru potvrdily správnou cestu
zpracování biomasy, a to dvoufázově. To znamená výrobu tepla, plynu a vyrobený plyn
pak dále použít pro dané účely, jako palivo do kotlů nebo kogeneračních jednotek, která
je základem navrhovaného systému.

Podrobné výsledky těchto zkoušek jsou však velmi důležité, a to zejména pro
další vývoj a výzkum v oblasti zplyňování. Jsou důležitým podkladem pro navrhování
nových zařízení při použití biomasy jako paliva spojených s řešením otázek čistoty
ovzduší.

Uvádím vlastní využití výsledků zplyňovacích zkoušek v zemědělském provozu.
Pro představu výtěžnosti však nejprve uvádím srovnání provozu generátoru s klasickým
kotlem (tab.9.12).
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Tab. 9.12 Porovnání účinnosti a ekonomické výtěžnosti paliva pyrolýzního zplyňování
s klasickým kotlem
Výhřevnost paliva

15 000 MJ.t-1

Cena za jednotku

800 Kč.t-1

Množství paliva

1t

Energie paliva

15 GJ.t-1

Energie paliva

4155 kWh.t-1

Klasický kotel na dřevo
800 Kč
83 %
12,45 GJ
123 Kč.GJ-1
3448,6 kWh
1531 Kč

Cena paliva na vstupu
Účinnost výroby tepla
Vyrobené teplo
Výpočtová cena tepla
Využitelná energie
Cena paliva na výstupu

Pyrolýzní kogenerace
800 Kč
65 %
9,75 GJ
2700 kWh
58 %
5,6 GJ
1550 kWh
689 Kč
28 %
2,5 Kč.kWh-1
756 kWh
1 890 Kč
2 579 Kč

Cena paliva na vstupu
Účinnost výroby dřevoplynu
Energetický obsah dřevoplynu
Energetický obsah dřevoplynu
Účinnost výroby tepla
Oddělená produkce tepla
Oddělená produkce tepla
Cena tepla na výstupu
Účinnost výroby elektřiny
Cena za jednotku elektřiny
Výroba el.energie
Cena elektřiny
Cena paliva na výstupu

Tabulka dokladuje porovnání klasického kotle s kogenerací, ukazuje trojnásobné
finanční zhodnocení paliva při kogeneraci. Pro lepší představu využití energobloku
uvádím i ekonomiku financování E blok 150 kWe, 250 kWt v tab 9.13.
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Tab. 9.13 Ekonomika financování E blok 150 kWe, 250 kWt
Roční výroba elektrické energie (8000 h x 150 kW)

1 200 000 kWh

Tržba z prodeje elektřiny (1 200 000 kWh x 2,5 Kč/kWh)

3 000 000 Kč

Hodnota vyrobeného tepla
(8 000 h x 250 kW, tj. 0,902 GJ x 123 Kč/GJ)
Přínos celkem

887 568 Kč
3 887 568 Kč

Spotřeba paliva – 1,3 kg/kWhe

1 560 t

Náklady na palivo při ceně 800 Kč/t

1 250 000 Kč

Náklady na obsluhu (3,5 h x 355dní x 200 Kč)

250 000 Kč

Servisní náklady zařízení (0,5 Kč/kWh)

600 000 Kč

Střední opravy - rezerva

100 000 Kč

Výdaje celkem

2 200 000 Kč

Roční finanční přínos

1 687 568 Kč

Sestavení provozní jednotky
Technologie

8 000 000 Kč

Stavební úpravy - odhad

1 000 000 Kč

Celková investice

9 000 000 Kč

Roční finanční přínos

1 687 568 Kč
5,33 roků

Prostá ekonomická návratnost

Nové výsledky zplyňování poukázaly na následující priority využití:
• Zajištění zdravých potravinových vstupů, výroby masa, mléka z ustájeného chovu
v uzavřených objektech u skotu,prasat a především drůbeže.

• Vytvoření optimálního životního prostředí v ustájených chovech, co do teploty,
kyslíku a vlhkosti, tj. parametrů důležitých pro zdravý vývoj.

• Likvidace podestýlky, výkalů z živočišných provozů spolu s čistírenskými kaly,
které znečišťují prostředí a mohou šířit nákazu.
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Záměr na realizaci výroby masa a mléka s kvalitou spotřebiteli požadovanou i u
ustájeného dobytka v objektech, na podestýlce, jako příspěvek k proporcionálnímu
rozvoji venkova.

Multifunkční systémy hospodaření v zemědělství a stanovení dílčích cílů v bodech:

Etapa I. Inovovat technologie chovu hospodářských zvířat (skotu, prasat) ustájených na
podestýlce pro různé cíle (maso, mléko) a v intenzitě odpovídající agroekologickým
podmínkám prostředí. Optimalizovat výživu a krmení hospodářských zvířat, interakcí

člověk-zvíře-robot v chovech hospodářských zvířat, snižovat energetickou náročnost
výrobních postupů.

Etapa II. Zlepšit diagnostiku a prevenci chorob skotu, prasat (slintavka, kulhavka,
prasečí mor) tak, aby byly utraceny pouze kusy nevyléčitelné a kusy, jejichž
diagnostické příznaky nasvědčují tomu, že jde o velmi nebezpečnou chorobu s možností
šíření nákazy do okolí a ve stádě.

Navazuje na:
Program 7.4.1.1. „Zdravý a kvalitní život,“ priorita z oblasti T2-1-1: „Zdravé a
nezávadné potraviny,“ využívá výsledky ze zplyňovacích zkoušek GA 101/04/127
a současně využívá probíhajícího výzkumu ve společnosti Agrorobot s. r. o.

Požadavky na soustavu (ZDV Fryšták):

Etapa I. (řešeno)
a) Technologie musí být bezodpadová bez kapalného a tuhého odpadu a musí být
zajištěna také likvidace pachů).
b) Technika a technologie musí realizovat optimální chovatelské životní prostředí pro
ustájená zvířata.
c) Využít podestýlku kontaminovanou výkaly zvířat na výrobu energie, (ověřeno
101/04/1278).
d) Teplo z podestýlky využít pro klimatizaci objektů, sušení píce a výrobu elektrické
energie.
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Etapa II. (neřešeno)
a) Technologie musí zabezpečit identifikaci nemocných zvířat dříve než budou šířit
nákazu na ostatní kusy.
b) Podezřelé kusy se odsunou do karantén na pozorování, likvidace pouze
nevyléčitelných kusů.
Dílčí cíl: Realizace veterinární ambulance na ověřování výsledků výzkumu a zpětné
předávání zkušeností výzkumným institucím.

Využití výsledků při řešení Etapy I.

I.

Analýza zadání:

Družstvo hospodaří cca na

1300 ha

Chov dobytka – hovězí

1100 ks

Chov prasat

1200 ks

Podrobné informace o stavu jsou uvedeny v tab. 9.14.
Podestýlka, řezanka z balíků
Odpad: kontaminovaná podestýlka – vyváží se na pole, tekutá kejda – nutnost
výstavby vlastní čističky.
Stávající zařízení: plynová turbína, kotle na zemní plyn 2 ks.
Tab. 9.14 Stav dobytka

Skot: kg, kus, den

Mladý

Dojnice

Výkrm

Počet

Tuhé výkaly

6

20

25

1 100

Tekuté výkaly

8

22

30

1 100 kusů denně
Průměr:
20 kg/kus, den

Prasata: 1200 ks, moč+inkrementy 4,5 kg/kus/den – sušiny 5 %
3,5
Potřeba

kg/kus/den-

podestýlky

slámy

2898000

kg/r - z

828

4950000

kg/r - na

495

ha obilovin

představuje

Rozložení osevu na ha:
Potřeba
objemové

15 kg/kus/den
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ha

píce
Potřeba jádra
včetně prasat

5 kg/ks/den

3450000

kg/r

Celkem
Na sušení
píce
Na sušení
hnoje

767
1262

o vlhkosti
30 % tj. 2,5

12375

GJ/r

1

675

kWt

367

MJ.kg-1
2,5 MJ/kg

ha obilovin
ha
MWt 3000 hod.

kWt

Popis funkce
Na polích o rozloze cca 1300 ha se pěstuje píce, vojtěška a obiloviny, v podstatě
pro potřebu chovu s tím, že sláma slouží jako podestýlka, zrno jako jádro a traviny,
vojtěška jako zelené krmení, usušené. Kontaminovaná podestýlka se stahuje, vyváží se
do sušárny typu BS6 a sušina je v podstatě palivo pro Energoblok, který tvoří plynový
generátor cca 1 MWt, kde vyrobený plyn se rozvádí do hořáků sušáren píce, zrna a
především do plynové repasované turbiny (platí pro ZDV, Fryšták), jinak do
motorgenerátoru na výrobu elektrické a tepelné energie. Elektrická energie se prodá
rozvodným závodům za stanovenou cenu 2,5 Kč/kWhe a odpadové teplo se využívá
především pro klimatizaci objektů na tvorbu optimálního chovatelského prostředí v
objektech, také pro pasterizaci, v podstatě převaření vody z kejdy, kterou je možno
použít jako užitkovou vodu na čištění, umývání boxů, stájí apod.

Popis dle schématu (příloha č. 1)
Sláma se balíkuje a skladuje v areálu. Podestýlka je řezanka ze slámy, která se
fouká do kójí. Zachytí tuhé výkaly a část tekutých výkalů zvířat - cca 10 %, zbytek
proteče jako kejda do sběrné nádrže. Podestýlky s obsahem výkalů se naváží do
bubnové sušárny, BS6(10), kde se vedou horké spaliny z turbiny. Sušina řezanky o
výhřevnosti cca 16 MJ/kg je palivo pro plynový generátor o tepelném výkonu 1,5 MWt.
Vyrobený plyn se vede jednak jako plynné palivo do plynové spalovací turbiny (4) a
jednak do hořáků kotlů na sušení řezanky vojtěšky, hořáku sušárny BS6(10) a také
hořáku spalovacího kotle, kde se pálily granule na ohřev vzduchu, sušárny zrna (11).
Kejda jde do separátoru sušiny a voda se ohřívá na 85 °C, z důvodu pasterizace - na
likvidaci choroboplodných zárodků a virů. Pak po ochlazení se opět použije pro čištění
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stáje, kotců apod. Přebytek vody se vypouští do městské ČOV, nebo se použije na
závlahu. Je nutná úprava kanalizační soustavy v areálu, především oddělení dešťové
vody. Tuhý odpad slouží na výrobu energie a voda se recykluje, zbavuje se dusíku a
pasterizací se zbavuje všech bakterií a virů, odsávaný vzduch z objektů se spaluje.
Pachy znepříjemňující okolí v městské zástavě se minimalizují tím, že veškerý odpad se
kontinuálním procesem likviduje, sušina nehnije a nekvasí. Energetické hodnoty jsou
uvedeny v tab. 9.15 a 9.16.

II.

Energetická bilance

Tab. 9.15 Potřeba energie

Sušárny

Kusů
zvířat

Tepelný
kg/kus,den

GJ/t

Počet dní

příkon
MWt

Sušárna zrna, obilí

2300

5

0,15

120

0,1796875

Sušení tuhého odpadu

2300

1,5

0,15

300

0,10980903

Sušení píce

1100

15

0,15

150

0,20625

Pasterizace vod

2300

10

300

0,09458218

Celkem

0,5903287

Na výrobu máme 16560 GJ/r ( 0,638889 MWt )
Potřeba (při účinnosti 85 %) – 0,69450436 MW

Tab. 9.16 Energetická soustava

BS6, sušárna tuhého odpadu, výroba paliva

110

kWt

Kotel 1, na sušení zrna

180

kWt

Kotel 2, na sušení píce

206

kWt

Plynová spalovací turbina 100kWe

267

kWt

Celkem

762

kWt
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Přínosy jsou vyčísleny v tab. 9.17 a náklady spojené s první etapou v tab. 9.18 a 9.19.
Tab. 9.17 Úspory energií
Úspora za energii, zemní plyn (kalkulace 411 Kč.GJ-1)

5 685 455

Kč/r

Za prodej elektrické energie

1 800 000

Kč/r

Za naftu, svoz hnoje a manipulace na skládce

1 650 000

Kč/r

Celkem

9 135 455

Kč/r

Další přínos :
a) Konkurenceschopnost při prodeji masa, zavádí se nová technologie na výrobu
BIO produktů, masa, mléka.
b) Minimalizuje se úhyn zvířat zlepšením chovatelského prostředí.
c) Prokazatelně se musí zvýšit užitkovost zvířat v tomto prostředí.

Tab. 9.18 Náklady na první etapu

Plynový generátor na podestýlku, řezanku

3 500 000 Kč

Výměna hořáků v plynové turbině a kotlích K1 a K2 a BS6

800 000 Kč

Klimatizace objektů, vzduchotechnika

450 000 Kč

Řídící soustava, dispečink

500 000 Kč

Kamerová soustava v objektech

600 000 Kč

Platba za know-how, využití patentu číslo 293431

500 000 Kč
6 350 000 Kč

Celkem dlouhodobý nehmotný majetek

Tab. 9.19 Provozní náklady
Osobní, mzdy, odměny

1 800 000 Kč

Pojištění

558 000 Kč

Služby

200 000 Kč

Materiál

150 000Kč

Ostatní patřící do UN

200 000 Kč

Celkem provozní náklady

2 908 000 Kč

Na I. etapu se požaduje celkem

9 258 000 Kč
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Seznam bloků (příloha č. 1):
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Stáje, 1.1 skot, 1.2 prasata.
Bubnová sušárna podestýlky napojená na plynový rozvod , kontaminované
výkaly zvířat typu BS6 (6 t/h).
Plynový generátor, kde se generuje plyn z usušené podestýlky, plyn je tlačen
do plynového rozvodu.
Plynová turbina napojená na plynový rozvod.
Pasterizační komora, kde kejda zbavená sušiny, která jde jako palivo, se
zahřívá na 80 °C zbavuje bakterií.
Chladící box a současně filtrace vody, která slouží na čištění stájí a kotců,
nahrazuje se ČOV.

7.

Separátor sušiny z kejdy.

10.

Sušárna píce BS6, 10.1. Kotel na výrobu tepla, přitápění na sušení píce

11.

Sušárna obilí a 11.1, kotel na výrobu tepla napojeného na plynový rozvod.

20.

Zdroj vody pro napájení zvířat

21.

Klimatizační soustava (vytápění,chlazení určenu především pro odchovny
selat).

Z daného řešení celkového systému vyplývá, že je velmi výhodné využít
zplyňovacího generátoru pro výrobu energie z vlastních zdrojů. Zejména využití
stávajících zařízení (kotlů, turbín), po úpravách v nové soustavě. Uvedené hodnoty
ukazují na životaschopnost daného záměru. Při celkovém řešení je však velmi důležité
mít stále na zřeteli, že celý proces je ovlivňován spoustou dalších dílčích příznivých i
nepříznivých faktorů. Po provedení první etapy a vyhodnocení skutečně dosažených
výsledků bude možné porovnat daný záměr s dosaženou skutečností.
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10. ZÁVĚR
Energetické využití biomasy má v současné době velký význam, a to zejména
proto, že se jedná o obnovitelný zdroj energie. Druh energetické plodiny je určován
mnoha faktory: druhem půd, způsobem využití a účelem, možností sklizně a dopravy,
druhovou skladbou v okolí. Předem se musí porovnat náklady na pěstování a na výrobu
(spotřebu energie) a výnosy (zisk) energie.

Z bylin jsou zajímavé rostliny produkující cukr, škrob nebo olej. Například
slunečnice a zejména řepka (řepkový olej se zpracovává na naftu a mazadla, řepková
sláma se použije ke zplynění). Řepková sláma má vyšší výhřevnost 15–17,5 GJ/t oproti
obilné slámě, u které počítáme s výhřevností 14,0–14,4 GJ/t.

Z biomasy lze různými procesy získat veškeré druhy energie, které potřebuje

člověk k uspokojení svých potřeb. Jedná se o energie – teplo, elektrickou energii a
energii pro pohon dopravních prostředků.

Z pohledu státu, jak je uvedenu v úvodu této disertační práce, je biomasa jednou
z mála možností, jak v dalším období získávat energii pro další desetiletí. Tento záměr
je jasně formulován v energetické koncepci státu do roku 2030.

Zplyňování je jedním z možných způsobů jak využít biomasu pro získání těchto
energií. Zvýšení výkonu těchto zařízení je možné využitím nabízejících se možností, jak
je uvedeno v přílohách. Zejména jde o využití děliček plynu nebo použitím mikroturbín
v daném zařízení. Velkou výhodou je, že tato zařízení je možné konstruovat jako malá o
výkonu 30 kW až po sestavy o celkovém výkonu řádově MW.

Získané výsledky jsou tedy velmi příznivé pro využití biomasy touto cestou, a to
zejména proto, že mohou řešit problematiku v daném regionu. Jedná se o soběstačnost
ve výrobě tepla, řešení zaměstnanosti v dané oblasti a v neposlední míře o příspěvek
k zlepšení čistoty ovzduší.
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Výsledky měření ukazují, že lze protiproudý zplyňovač využít pro výrobu
energií z uvedených paliv. Ukazují však i cestu využití při likvidaci nebezpečných virů
u drůbeže a chorob skotu. Zejména pak při řešení problematiky „Zdravé a nezávadné
potraviny“ a „Zdravý a kvalitní život,“ které jsou řešeny jako priorita současnosti. V

řešené soustavě mají významnou funkci i jako zařízení čističek odpadních vod
s kalovou koncovkou a ekologickou likvidací kalů, jak je uvedeno v mé práci.

Nové postupy umožňují následující prioritu v zajištění zdravých a nezávadných
potravinových vstupů, a to masa, mléka z ustájeného chovu v uzavřených objektech
skotu, prasat a především drůbeže. Přirozenou potravou biologického charakteru a
vytvořením optimálního životního prostředí v ustájených chovech, co do teploty,
kyslíku a vlhkosti, lze dosáhnout zdravého vývoje ustájených zvířat a kvalitní tvorby
masa.

Doporučený směr dalšího výzkumu:
Disertační práce reaguje svým obsahem na současné požadavky vývoje
obnovitelného, ekologického a pokud možno i ekonomického paliva s výhledem do
budoucnosti (tab.1.1).

Tabulka ukazuje procentuelní rozdělení zdrojů energie dle Energetické koncepce

ČR vydané Ministerstvem životního prostředí s výhledem do roku 2030. Z této
koncepce jednoznačně plyne vyšší podíl energie z obnovitelných zdrojů na rozdíl od
plynných paliv, surové ropy, kapalných paliv a elektřiny. Z kapitoly 2.2 mé disertační
práce plyne, že 70 % energie v oblasti obnovitelných zdrojů tvoří biomasa.
V budoucnosti se počítá, že se procentuální podíl bude dále zvyšovat. Protože moje
disertační práce má široký společenský, ekologický a ekonomický dopad (jsem si
vědom pevnosti vzájemných vazeb těchto parametrů), dále se budu zabývat především
doporučeními v technické oblasti:

●

Rozšíření druhů spalitelných hmot, vhodných pro použití při zplyňování

včetně výzkumu fáze přípravy i případné odlišnosti v konstrukci zplyňovacího zařízení.
Cílem by mělo být nalezení optimálních paliv v dané lokalitě jejího růstu a použití dané
jednotky.
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●

Rozpracování a optimalizace procesu zplyňování s ohledem na jeho efektivní

průběh. Zvláště se jedná o regulaci procesu hoření nad 200 oC, při které vzniká vysoký
podíl uvolňované prchavé hořlaviny. Součástí optimalizace zplyňování rovněž v dalším
vývoji doporučuji výzkum aktivní oblasti, kde se dvoří dioxiny.

●

Výzkum směřující k dalšímu omezení škodlivosti zplodin hoření. Jde

zejména o složky organických látek (persistentních organických polutantů – POP), dále
pak PAH a PCDD a PCDF. Vzhledem k citlivosti na spalovací teplotu nelze vynechat
NOx a oxidy C.

●

Provést další výzkum ve smyslu potvrzení životaschopnosti využít

zplyňovacího generátoru pro výrobu elektrické energie z vlastních primárních zdrojů.

●

Ve vztahu na použitá paliva rozpracovat další zdokonalení protiproudého

zplyňovače nejen v oblasti výroby energie, ale rovněž v oblasti sanitární.

●

Zvýšit výkon těchto zařízení za současného zlepšení ostatních parametrů.

Disertační práce ukazuje na některé možnosti. Jedná se zejména o využití děliček plynu
nebo použití mikroturbín.
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11. SUMMARY
The biomass is a fuel we will surely not dispense with in the future, if we don’t
want to burden the environment with fossil fuel combustion henceforth.

It is very expedience to keep the biomass in the region where the need of
electrical energy and heat come up. Herewith is an open space for the investments in the
new technologies, for example combined heat and power usage (cogeneration). Another
advantage is the reduction of useless biomass transportation on the one hand, and
transfer losses in the electricity distribution network on the other hand. It is easier to
balance the energetic peaks in the regional network and last but not least, job creation is
improving just in the region. The escalation of biomass prices, whether because of longdistance transport or because of increase in demand, unfortunately will not lead to
investments attraction into the regions.

So far the most widespread way of energetic biomass utilization is the
combustion in hot water- or steam-producing boilers. This way however doesn’t make it
possible a full utilization of biomass natural energy by means of the transformation of
combustible biomass into the gaseous state and subsequent gas utilization in the
cogeneration units.

The biomass might be applied mainly at home insulation in rural areas,
especially where the gas is not laid. Rural areas can use the local biomass sources and
ensuring the “ecological” heat for living with significant savings of unexpended natural
gas may the main municipal priority. The central supply of heat of biomass may be
preferable for larger cities, too.

The generation of electricity from the biomass is an efficient prospectus due to
the minimal redemption price of electrical energy appraised by the Energy Regulatory
Office (2.5 Kč/kWh) and the legal obligation of purchase of offered renewable
resources energy.
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It can be expected that the energetic biomass utilization will be connected with
the decentralized sources, especially with the sources of the electric current, sources
with the cogeneration units, eventually with the trigeneration units (simultaneous power
generation and a heat or a cooling). There are considerably less energy loss while
cogeneration (c. 60% less) than while separated heat and electricity generation. The
cogeneration makes up mainly the energy saving and the less emission levels rise. A
cogeneration methods connected with the biomass should be supported within the scope
of the endeavor to a sustainable development.

There exists number of fuels suitable for energetic utilization in the thermal
processes, the most perspective, however, seems to be the wood substance (wood chips,
saw-dust, wood-shavings, pellets), bark, peat, grain straw, rape straw, technical crop,
etc. Their acquisition or growing is already enough practically proofed and therefore
they can be taken into account as a fuel for wider energetic utilization. Possible
alternatives are also biomass and classic fuels mixtures, eventually biomass and sludge
mixture. An attention in this thesis is paid to a straw, which make up the important part
of phytofuels that are immediately at disposal.

With regard to worldwide growth of waste production, including waste
biomaterials, it is necessary to develop new methods of their processing or make the
existing procedures more efficient. In status quo and development of the waste
management in the Czech Republic it is absolutely necessary to expeditiously find the
ways which at the most replace the existing deposition at waste sites, where rises
inconsiderable amount of greenhouse gases due to anaerobic decomposition.

One of the possibilities of reducing the waste disposal of waste biomaterials is
their thermal decomposition connected with the utilization of their energy content,
eventually the application of new methods focused on the utilization of products
originated while their thermolysis.

Making use of the pyrolysis technology was considered as the possible solution
to the two main problems, namely as one of the methods while biomass utilization and
the disposal of selected waste sorts into the energy-utilizable liquid and gaseous fuels.
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With regard to the fact that one of the possibilities of by pyrolysis obtained
products utilization is their combustion in the cogeneration unit engine for purpose of
simultaneous generation of electricity and hot service water, the obtained results of gas
composition are very important. Thus the main objective was to find the pyrolysis
conditions, which would meet the fatal criterion of reciprocally interchangeability of the
input raw materials and of them rising products for their subsequent energetic
utilization.
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13. PŘÍLOHY
Příloha č. 1
Blokové schéma soustavy
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Příloha č. 2
Dělička plynů – možnost oddělení kyslíku ze vzduch a použít tento vzduch
v generátoru. Výhodou je zlepšení celého procesu a zvýšení kvality plynu.

Soustava pro velká množství vzduchu.
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Řez jednoho modulu.

Montáž jednotlivých dílů.
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Příloha č. 3
Turbíny Capstone o uvedených výkonech se využívají v kogeneračních
jednotkách, které mohou být poháněny plynem vyrobeným ze zplyňovačů.

C 30 (30 kW)

C 60/65 (60/65 kW)

Kogenerační jednotka s turbínou

Rotor turbíny
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Příloha č. 4
Příklad možnosti napojení zplyňovače v čistírně odpadních vod spolu
s dekantační odstředivkou (Moravská Nová Ves).
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Příloha č. 5

Zplyňovací jednotka o výkon 150 kW postavená v oblasti Liebnitzmuhle – Rakousko,
která slouží pro vytápění sanatoria a výrobu elektrické energie.

Motorgenerátor

Zplyňovací jednotka 150 kW

– 146 –

Příloha č. 6
Možnost využití zplyňovací jednotky u technologie zpracování olejnin
lisovaných za studena.

Schéma linky na lisování olejnin.

Provedení malé lisovací stanice
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