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Abstrakt 

Biomasa je alternatívnym zdrojom obnoviteľnej energie, ktorý môže byť produktom 

cielenej poľnohospodárskej výroby alebo získavaný z biologického odpadu. Jej 

najperspektívnejším spôsobom využitia je jej splyňovanie na procesný plyn, ktorého 

výhrevnosť môže dosahovať od 3 do 7 MJ/Nm
3
. Tento plyn môže byť druhotne využitý 

na získavanie tepla alebo elektrickej energie pri jeho spaľovaní v spaľovacích motoroch 

a turbínach napojených na kogeneračnú jednotku. Pri splyňovaní biomasy však 

obyčajne dochádza aj k tvorbe vedľajších produktov ako sú oxidy dusíka a síry, 

popolček a dechty. Dechty majú negatívny vplyv na životné prostredie a  môžu 

spôsobovať poruchy technického charakteru v spaľovacích zariadeniach. Preto je 

potrebné procesný plyn čistiť, aby spĺňal emisné a technické normy.  

V tejto práci sme sa zaoberali dechtmi a spôsobmi ich likvidácie a to hlavne pomocou 

nízkoteplotnej plazmy. Urobili sme prehľad niekoľkých typov výbojov využívaných na 

likvidáciu dechtov, ich účinnosti v rôznych podmienkach a ich vedľajších produktov. 

V rámci vlastnej práce sme zostrojili reaktor na báze dielektrického bariérového výboja 

a použili ho na likvidáciu dechtov. Sledovali sme chemické zmeny v plynoch 

vystavených výboju v rôznych plynoch a pri rôznych teplotách. Testovali sme reaktor 

a jeho účinnosť pri rozklade naftalénu ako modelového dechtu, v rôznych plynoch, 

určili hlavné produkty a ich koncentráciu a zvážili možnosti jeho ďalšieho využitia. 

Výsledky experimentu ukázali, že nízkoteplotná plazma dokáže účinne odstraňovať  

dechty a môže byť potenciálne použiteľná na čistenie procesného plynu. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Abstract 

Biomass is an alternative source of an energy that can be the product of targeted 

agricultural production or can be obtained from a biological waste. Its most perspective 

use is its gasification to a syntetic gas (syngas), which calorific value can reach 3 to 7 

MJ/Nm
3
. The gas can be used to obtian either a heat or electric energy by gas  

incineration in combustion engines and turbines connected to cogenerative units. The 

gasification of the biomass, however, usually also leads to a production of by-products, 

such as nitrogen oxides and sulfur oxides, ashes and tars. Tars have a negative effect on 

the living enviroment and can also cause technical malfunctions in a incineration 

system. Therefore it is necessary to clean the syngas in order to meet the emission and 

the technical standards. 

In this thesis we discuss the problem of tars and review the existing methods of their 

removal including the method of low temperature plasma We introduce several types of 

electric discharges used for the tar disposal, their efficiency in various conditions and 

by-products. As a part of our work, we constructed a reactor of dielectric barrier 

discharge type and used it for tar removal. We investigated chemical changes in gases 

exposed to the discharge in various gases and temperatures. We tested the reactor and 

its efficiency for naphtalene removal (as a model tar) in various gases, determined its 

main by-products and their cocentrations and also considered further improvements of 

the system The experiment results showed that low temperature plasma is capable of 

effectively removing tar and may be potentially useful for the cleaning of the syngas. 
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2 Úvod 

V posledných rokoch je snaha prejsť od klasických, ale hlavne vyčerpateľných 

zdrojov energie ako sú fosílne palivá ku alternatívnym obnoviteľným zdrojom energie, 

ktoré sú prijateľné pre životné prostredie a ich zásoby nie sú obmedzené. Jedným 

z týchto alternatívnych zdrojov energie je biomasa. Biomasa ako zdroj energie je 

jedinečná v tom, že môže byť cielene vyrábaná alebo získavaná z organického odpadu, 

ktorý je bohatý na obsah uhlíka. Môže byť využitá na výrobu tepla alebo splynená na 

procesný plyn, ktorý môže byť spaľovaný v kogeneračných jednotkách s cieľom 

výroby elektrickej energie. Ďalšou výhodou splyňovania je mobilita a kompaktnosť 

procesného plynu, na rozdiel od tuhej alebo kvapalnej biomasy. Nevýhodou 

splyňovania je však tvorba dechtov a iných prchavých organických zlúčenín 

v dôsledku prítomnosti podstechiometrického množstva vzduchu. Ďalej pri splyňovaní 

biomasy vzniká popolček, zlúčeniny síry, dusíka a pod. Niektoré z týchto zlúčenín 

môžu mať negatívny vplyv na zdravie človeka a životné prostredie, no taktiež 

znehodnocujú procesný plyn, ktorý, aby ho bolo možné ďalej použiť v kogeneračných 

jednotkách, musí dosahovať určitú minimálnu čistotu. 

V praxi existuje niekoľko spoľahlivých metód na odstraňovanie dechtov, ako 

napr. absorpcia, filtrácia, vodné alebo organické práčky, odstredivá alebo 

elektrostatická separácia. Pri týchto postupoch sa však decht nelikviduje, iba sa 

prenáša na iné médium a akumuluje, pričom vedľajšími produktmi je toxický odpad 

alebo kontaminovaná voda. Iné metódy, ako napr. tepelná alebo katalytická oxidácia, 

sú zase technicky alebo finančne náročné. Existuje preto snaha hľadať nové 

alternatívne metódy na rozklad dechtov, kde by primárnymi produktmi boli neškodné 

látky ako vodík, metán a iné horľavé uhľovodíky, ktoré môžu byť dokonale spálené za 

vzniku oxidu uhličitého a vody. Jednou z takýchto napredujúcich alternatívnych metód 

je likvidácia dechtov pomocou nízkoteplotnej plazmy. Tento spôsob likvidácie bol 

v posledných rokoch čiastočne testovaný, avšak optimalizácia procesu najmä 

s ohľadom na výsledné produkty je dlhodobý proces. My sme sa rozhodli zostrojiť a 

otestovať možnosti likvidácie dechtov v laboratórnych podmienkach pomocou 

vlastného reaktora na báze dielektrického bariérového výboja. Preskúmať jeho 

schopnosť generovať v plyne chemicky aktívne látky, prevažne voľné radikály, 

schopné rozložiť  polycyklické aromatické zlúčeniny na neškodné produkty.  
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3 Biomasa a jej produkty 

 Biomasa je organická hmota rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Je jedným 

z obnoviteľných zdrojov energie, ktorý sa v posledných rokoch celosvetovo stal 

jedným z hlavných alternatívnych zdrojov energie. Biomasa môže byť cielene 

vyrábaná alebo získaná z odpadov z poľnohospodárskej, potravinárskej alebo lesnej 

výroby. Biomasu možno vysušiť a potom klasicky spáliť, čím je možné využiť jej 

energiu vo forme tepla. Ak však chceme biomasu využiť na výrobu elektrickej energie 

je potrebné ju splyniť. Procesný plyn, ktorý vzniká pri procese splyňovania biomasy 

môže byť následne využitý v spaľovacích motoroch a malých plynových turbínach [1-

3]. Limitujúcou podmienkou jeho ďalšieho využitia je však jeho čistota, ktorá musí 

spĺňať presne stanovené minimálne kritériá. 

 

3.1 Splyňovanie biomasy 

Splyňovanie (pyrolýza) biomasy je jedným z najperspektívnejších spôsobov 

využitia biomasy. Je to endotermický proces termochemickej premeny, ktorý prebieha 

pri obmedzenom prístupe vzduchu, kedy dochádza k postupnej oxidácii uhľovodíkov 

a vodnej pary obsiahnutých v biomase a ich následnej premene na horľavé plyny, 

destilačné produkty a minerálny zvyšok. Počas procesu splyňovania musí byť biomase 

dodané potrebné teplo a tiež kontrolovaný objem vzduchu. Splyňovanie je často 

výhodnejšie ako spaľovanie, pretože umožňuje premenu zle manipulovateľného 

kvapalného alebo tuhého odpadu na procesný plyn, ktorý nemusí byť bezprostredne 

použitý len na výrobu tepla. Na rozdiel od spaľovania dochádza pri splyňovaní k 

nižším emisiám škodlivých látok akými sú zlúčeniny síry, chlóru a dusíka [4,6]. 

Proces splyňovania pozostáva zo štyroch  základných fáz (Obr. 1): 

SUŠENIE:     

biomasa  →  H2O + suchá biomasa 

PYROLÝZA:   

suchá biomasa → Dechty + plyny + uhlík > 0 kJ/mol 

SPLYŇOVANIE - REDUKCIA: 

 C +  H2O(g)  ↔  CO + H2   ΔrH298K = 131,3 kJ/mol 

 C + CO2   ↔ 2CO   ΔrH298K = 172    kJ/mol 
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CHxOy + (1-y)H2O  → CO+ (0,5x+1-y)H2    ΔrH298K > 0kJ/mol 

 C +2 H2   ↔ CH4   ΔrH298K = -75     kJ/mol 

CO + H2O(g)   ↔ H2 + CO2   ΔrH298K = -41kJ/mol 

CO + 3H2   ↔ CH4 + H2O(g)  ΔrH298K = -206   kJ/mol 

OXIDÁCIA: 

C + O2    → CO2   ΔrH298K = -393,1   kJ/mol 

C + 0,5O2  → CO   ΔrH298K = -110,5   kJ/mol 

CO + 0,5O2   →  CO2   ΔrH298K = -254      kJ/mol 

Chemické reakcie, ktorých entalpia ΔrH298K je kladná, sú endotermické reakcie, 

to znamená, že na ich priebeh je potrebné reaktantom dodať teplo. 

 

Obr. 1 Procesy splyňovania [5] 

Hlavnými zložkami procesného plynu, ktorý vzniká ako jeden z produktov 

splyňovania, sú vodík, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, metán, dusík, vodná para, 

uhľovodíky CxHy. Procesný plyn nemusí byť priamo využitý v plynových turbínach na 

generovanie elektrickej energie, ale môže byť katalyticky premenený na metanol alebo 

dimetyléter, Fisher-Tropschove oleje alebo iné produkty. Pri splyňovaní biomasy však 

nedochádza iba k tvorbe užitočných produktov, ale aj vedľajších neželaných 

a nevyužiteľných produktov, akými sú popolček, oxidy dusíka a síry, zlúčeniny chlóru 

a fluóru, ale najmä  dechty. Dechty kondenzujú už pri vyšších teplotách a nízkych 
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koncentráciách a tvoria hustú a lepkavú kvapalinu. Skondenzovaný decht je problém, 

pretože môže upchať splyňovacie zariadenie, je vysoko toxický a mnohé jeho zložky 

majú karcinogénne účinky. Preto je potrebné, aby procesný plyn pred svojím ďalším 

využitím bol očistený nielen z ekologického, ale aj technického hľadiska. 

3.2 Typy splyňovacích reaktorov 

Na splyňovanie biomasy sa najčastejšie používa zosuvný reaktor, v ktorom 

palivo (biomasa) počas procesu postupne zostupuje smerom dolu. Ako splyňovacie 

médium sa v ňom využíva vzduch. Podľa smeru prúdenia plynu rozlišujeme zosuvné 

reaktory súprúdové a protiprúdové [2,4]. Hlavné typy zosuvných reaktorov sú 

znázornené na obr. 2. 

 

Obr. 2 Typ zosuvných splyňovacích reaktorov [2] 

PROTIPRÚDOVÝ REAKTOR 

V protiprúdovom reaktore je smer prúdenia plynu a paliva opačný. Má pomerne 

jednoduchú konštrukciu a je schopný splyňovať biomasu aj s relatívne vysokou 

vlhkosťou. Vysoký obsah dechtu v procesnom plyne, ktorý vzniká v tomto type 

reaktora zabraňuje jeho priamemu využitiu v spaľovacích motoroch. Prítomnosť 

ľahších nenasýtených uhľovodíkov spôsobuje totiž v spaľovacích motoroch mnohé 

problémy technického charakteru. Preto je potrebné plyn vyčistiť, najčastejšie 

pomocou vodnej práčky plynov, v ktorej sa časť primárnych pyrolýznych produktov 

oddelí vo forme olejovej vrstvy. 

 

SÚPRÚDOVÝ REAKTOR  
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V súprúdovom reaktore je smer prúdenia plynu a paliva rovnaký. Táto 

konštrukcia zabezpečuje, že decht vytvorený počas pyrolýzno-oxidačnej fázy predtým 

ako opustí reaktor musí prejsť cez horúcu spaľovaciu zónu. Tam podlieha spaľovaniu 

alebo sa rozkladá na ľahšie uhľovodíky. Výsledný procesný plyn má tak podstatne 

nižší obsah dechtu a aj pomerne vysokú výhrevnosť (až do 6,5 MJ∙Nm
-3

). Vďaka 

nízkemu obsahu dechtu v procesnom plyne je možné súprúdový reaktor priamo 

pripojiť na malú kogeneračnú jednotku so spaľovacím motorom.  

 

FLUIDNÝ REAKTOR 

Fluidné reaktory sú reaktory naplnené pevným materiálom, ktorý sa vďaka 

vysokému prietoku plynu vznáša v celom objeme reaktora. Pevný materiál (tzv. 

fluidná vrstva) je väčšinou kremičitý piesok alebo katalyticky aktívny materiál, napr. 

vápenec. Vďaka svojej neobmedzenej konštrukčnej veľkosti a flexibilite je hlavným 

kandidátom pre priemyselné využitie. Problém je, že vo fluidnom reaktore 

jegenerované až 5-krát väčšie množstvo dechtu ako pri súprúdovom reaktore. Obsah 

dechtu je však možné znížiť vhodným nastavením pomeru primárneho, sekundárneho 

a terciárneho vzduchu (t.j. postupným dávkovaním podstechimetrického množstva 

vzduchu) priamo ako splyňovacieho média alebo ako transportného média pri 

pneumatickom dávkovaní biomasy. Ďalšie zníženie obsahu dechtu, ale aj iných 

nežiaducich zlúčenín chlóru a síry, je možné dosiahnuť použitím fluidného materiálu 

s vhodnými katalytickými a adsorbčnými vlastnosťami. Toto je spolu s rýchlym 

premiešavaním, rovnomernou distribúciou tepla a vhodnou zdržnou dobou hlavnou 

výhodou reaktora s fluidným lôžkom. 

Aby bolo možné procesný plyn použiť v spaľovacom motore, je nutné 

kontrolovať množstvo dechtu a prachu, ktoré procesný plyn obsahuje. V tab. 1 sú 

uvedené charakteristické vlastnosti procesného plynu pre konkrétne typy zosuvných 

splyňovacích reaktorov. Následne v tab. 2 sú uvedené požiadavky na zloženia a čistotu 

procesného plynu, pre jeho následné využitie v spaľovacích motoroch, spaľovacích 

turbínach a palivových článkoch [2]. 
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Tab. 1 Vlastnosti procesného plynu pre najpoužívanejšie typy reaktorov [2] 

Zloženie plynu / Reaktor Protiprúdový  Súprúdový        Fluidný 

H2  [% vol] 10 - 15 15 - 20 10 - 15 

CO2  [% vol] 15 - 20 8 - 15 15 - 20 

CO  [% vol] 15 - 20 25 - 30 15 - 20 

CH4  [% vol] 2 - 5 1-1,5 1 - 3 

C2+  [% vol] 5 < 1 2 - 3  

N2  [% vol] 43 - 47 45 - 50 45 - 55 

Prach [g∙m
-3

] 1 - 20 1 - 20 5 - 50 

Decht [g∙m
-3

] > 100 0,1 - 1 1 -20 

Výhrevnosť [MJ∙Nm
-3

] 5,5 - 7 5 – 6,5 4,5 - 5 

Výstupná teplota [°C] 150 - 300 750-850 600-750 

     

 

Tab. 2 Prevádzkové požiadavky na obsah nežiadúcich látok v plyne [2] 

Zlúčenina Spaľovací motor Spaľovacia turbína Palivové články 

Decht < 50 [mg∙m
-3

] < 5 [mg∙m
-3

] < 1 [mg∙m
-3

] 

Prach < 5 [ppm] < 1 [ppm] <0,1 [ppm] 

H2S n.d. < 1 [ppm] < 0,06 [ppm]
1) 

HCl n.d. < 0,5 [ppm] < 0,01 [ppm]
2) 

Alkálie (Na, K, Li) n.d. < 0,1 [ppm] n.d. 

NH3
3) 

Nie je limitované Nie je limitované n.d. 
1)  

celková síra, 
2) 

celkový chlór, 
3)

 zvyšuje emisie NOx, n.d.- nie je definované 

 

     

3.3 Dechty a iné vedľajšie produkty splyňovania 

Dechty sú za normálnych podmienok vysokoviskózne kvapalné alebo tuhé  

organické zlúčeniny. Okrem primárnych zložiek, ktorými sú uhlík a vodík, obsahujú aj 

iné naviazané zložky ako síra, kyslík, dusík. Dechty sú silne aromatické látky, čo má 

za následok ich pomerne vysoký obsah v procesnom plyne. Hneď ako decht 

vyprodukovaný  pri splyňovaní biomasy dosiahne teplotu nižšiu ako je jeho rosný bod, 

začne v systéme kondenzovať čo vzhľadom na vysokú viskozitu dechtov môže viesť k 

upchatiu palivových trubiek, filtrov, motorov a turbín. Nadbytočné množstvo dechtov 

môže negatívne ovplyvniť účinnosť procesných plynov, ktoré vznikajú splyňovaním 

biomasy. Navyše niektoré druhy dechtov sú toxické a majú karcinogénne účinky. 

Preto už dlhšiu dobu existuje snaha znížiť tvorbu dechtov počas procesu splyňovania 

biomasy alebo znížiť ich koncentráciu následne v procesných plynoch a exhalátoch.  
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Dechty je možné klasifikovať mnohými spôsobmi. Jednou z možností je ich 

klasifikácia podľa molekulovej hmotnosti. Tab.3 uvádza rozdelenie dechtov 

vznikajúcich pri splyňovaní dreva a slamy [3] .  

Tab. 3 Klasifikácia dechtov podľa molekulárnej hmotnosti 

Trieda 

dechtov 

Názov triedy Charakteristika Reprezentujúce 

zlúčeniny 

1 GC-

nespozorovateľné 

Veľmi ťažké dechty, 

 nedetekovateľné plynovým 

 chromatografom 

- 

2 Heterocyklické 

aromatické látky 

Dechty obsahujúce hetero-

atómy (N2, O2, Cl2), 

vysoko rozpustné vo vode 

Piridín, Fenol, 

krezol, 

Chinolínu, 

izochinolin, 

dibenzophenol 

3 Ľahké aromatické 

látky 

(1 benzénové jadro) 

Zvyčajne ľahké uhľovodíky 

s jedným benzénovým jadrom, 

s ich kondenzáciou 

 a rozpustnosťou nie sú 

 problémy 

Toluén, 

etylbenzén, 

xylény, styrén 

4 Ľahké polycyklické 

aromatické 

uhľovodíky 

(2-3 benzénové 

 jadrá) 

2- až 3- jadrové zlúčeniny, 

kondenzujú už pri nízkych 

teplotách a veľmi nízkych 

koncentráciach 

Indén, naftalén, 

methylnaftalén, 

biphenyl, 

acenaphthalén, 

Fluorén, 

fenantrén, 

antracén 

5 Ťažké PAU 

(4-7 benzénových 

 jadier) 

 

Väčšie ako 3-jadrové 

zlúčeniny, tieto zložky 

kondenzujú pri vysokých 

teplotách a nízkych 

 koncentráciach 

Fluorantén, 

pyrén, chryzén, 

perylén, 

koronen 

     

3.3.1 Prchavé organické zlúčeniny 

 

Mnoho typov dechtov patrí k uhľovodíkom, ktoré označujeme ako prchavé 

organické zlúčeniny. Sú to organické tekutiny alebo tuhé látky, ktoré sa dokážu 

vyparovať už pri nízkych teplotách a pri izbovej teplote majú relatívne vysoký tlak 

nasýtených pár. Tieto zlúčeniny majú vplyv na prevádzku spaľovacích zariadení ale aj 

na životné prostredie a ľudské zdravie podobne ako dechty [7].  

 Znečistenie atmosféry prítomnosťou  prchavých organických látok je 

výsledkom jednak prírodných procesov, ale aj ľudskej činnosti. Prírodnými alebo 

biologickými zdrojmi sú najmä lesné požiare, vegetácia a živočíchy. Medzi 
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antropogénne zdroje patrí doprava, najmä emisie z osobných či nákladných áut, 

lietadiel, lodí a pod, resp.  spaľovanie rôznych druhov palív ako uhlie, drevo, ropa, 

plyn. Významným zdrojom emisií je tiež používanie organických rozpúšťadiel, resp. 

výrobné procesy využívané v chemickom priemysle, výrobe liekov, papiera a 

niektorých potravín.  

Prchavé organické látky, dechty a ďalšie aromatické organické látky majú 

negatívny vplyv aj na životné prostredie a zdravie. Vo veľkých mestách, v ktorých sa 

vyskytujú zdroje organického znečistenia, ako napr. fabriky, tepelné elektrárne alebo 

hustá premávka, môže počas slnečných dní dochádzať k tvorbe fotochemického 

smogu. Ten vzniká pôsobením slnečného žiarenia a rozkladom oxidov dusíka NOx 

a vznikom rôznych radikálov (napr. ozón a hydroxylové radikály) reakciami 

s uhľovodíkmi a molekulami vzduchu. Tieto oxidačné činidlá môžu potom reagovať 

s organickými látkami za vzniku uhľovodíkových radikálov, čo vedie ku vzniku 

aldehydov a ich peroxykyselín až k vzniku peroxyacyldusičnanov, ktoré sú len jednou 

z mnohých zložiek fotochemického smogu. Fotochemický smog môže mať vážny 

dopad na zdravie človeka, vedie k podráždeniu očí a dýchacích ciest, poškodeniu 

pľúcneho tkaniva a mnohým iným javom. 
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4 Metódy odstraňovania dechtov z plynov 

 V súčasnosti existuje sa niekoľko metód na redukciu resp.likvidáciu dechtov. 

Podľa toho kde dochádza k redukcii obsahu dechtov môžeme tieto metódy rozdeliť na 

primárne a sekundárne. Tie sa potom ďalej delia podľa spôsobu akým dochádza k ich 

odstraňovaniu (napr. na mechanické a chemické) [8].  

 Primárne metódy likvidácie dechtov spočívajú v snahe zabrániť ich samotnej 

tvorbe už priamo v splyňovacom reaktore. Znížiť tvorbu dechtov je možné pomocou 

modifikácie reaktora alebo pridávaním aditív s katalytickými účinkami priamo do 

reaktora. Pod modifikáciou reaktora máme na mysli zmenu konštrukcie jednotlivých 

častí reaktora, či zmenu pomeru prívodu plynov. Zloženie plynu, rovnako ako teplota, 

pri ktorej dochádza k splyňovaniu, má totiž zásadný vplyv na výsledné produkty. Pod 

aditívami chápeme rôzne prímesi, ako napr. vodná para, ktorá nahrádza úlohu 

oxidantu, alebo kremičitý piesok, ktorý má nielen katalytické účinky, ale taktiež 

napomáha lepšej distribúcii tepla a zlepšuje premiešavanie vysušenej biomasy.  

 Sekundárne metódy likvidácie dechtov spočívajú v odstraňovaní dechtu 

vychádzajúceho zo samotného splyňovacieho procesu. Decht možno odstraňovať 

mechanickými metódami akými sú napr. filtrácia, absorpcia, rotačná alebo 

elektrostatická separácia, pomocou práčiek na vodnej alebo organickej báze. Tieto 

metódy sú najefektívnejšie pri nízkych teplotách, čo ale môže viesť k zníženie výkonu 

spaľovacieho zariadenia. Navyše v dechtoch je uložená chemická energia, ktorá môže 

byť premenená na teplo, o ktorú tak prídeme. Ďalšou nevýhodou mechanických metód 

je to, že produkujú toxický odpad vo forme kontaminovanej vody alebo zanesených 

filtrov, ktoré je potrebné ďalej spracovať. Preto sa na likvidáciu dechtov využívajú 

a stále hľadajú aj iné metódy.  

 Okrem mechanických metód na redukciu dechtov používame aj metódy 

chemické. Hlavnými chemickými metódami sú tepelný, katalytický alebo plazmový 

rozklad. Termálny rozklad spočíva v tom, že procesný plyn vyprodukovaný 

splyňovaním sa zahreje na vysokú teplotu, pri ktorej sa dechty začnú rozpadať na 

jednoduchšie uhľovodíky. Na rozklad dechtov je potrebné procesný plyn zahriať na 

teplotu 1100-1300 °C aspoň na niekoľko sekúnd. Tepelný rozklad je v podstate 

čiastočná oxidácia dechtov pri vysokej teplote, ktorá ale znižuje výhrevnosť 

procesného plynu. Zohrievanie veľkého objemu plynu na vysokú teplotu môže byť 

navyše technicky, ale aj energeticky náročné. Preto sa na likvidáciu dechtov používajú 
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skôr metódy využívajúce katalyzátor, kde na ich účinný rozklad stačí aj nižšia teplota 

(300-500 °C). V prítomnosti katalyzátora potom dochádza k rozkladu dechtov pri 

nižších teplotách a aj väčšiemu množstvu dechtov. Za katalyzátor považujeme látky, 

ktoré pozitívne ovplyvnia účinnosť rozkladu dechtov. Katalyzátor môže byť použitý aj 

na modifikovanie vedľajších produktov tepelného rozkladu alebo samotného 

splyňovania. Napríklad katalyzátor na báze niklu, má schopnosť znížiť emisie oxidov 

dusíka [4]. Aj keď sa môžu katalyzátory časom deaktivovať a stratiť svoj katalytický 

účinok, mnohé z nich je možné relatívne jednoducho a lacno regenerovať. 

 Na dosiahnutie účinného rozkladu dechtov však nie je bezpodmienečne nutné 

dosahovať vysoké teploty. Účinný rozklad je možné dosiahnuť aj pomocou metód 

nízkotepelnej (studenej, neizotermickej) plazmy [9 - 18]. Táto plazma (ionizovaný 

plyn) je charakteristická tým, že nie je v termodynamickej rovnováhe, teda obsahuje 

elektróny s vysokými energiami, pričom energia ťažkých častíc (ióny, neutrálne atómy 

a molekuly) je nízka a teplota plynu tak zostáva blízka izbovej teplote. Nízkoteplotnú 

plazmu pri atmosférickom tlaku je možné generovať rôznymi druhmi elektrických 

výbojov. Najpoužívanejšími zdrojmi nízkotepelnej plazmy, používanými aj na 

likvidáciu rôznych typov uhľovodíkov, sú korónový výboj, dielektrický bariérový 

výboj, prípadne kĺzavý oblúkový výboj. Tieto výboje sú schopné generovať elektróny, 

ióny, voľné radikály a excitované častice, ktoré môžu reagovať s uhľovodíkmi za 

vzniku jednoduchších uhľovodíkov, resp. oxidov uhlíka, ktoré nemajú negatívny vplyv 

na spaľovacie zariadenia a zvyšujú výhrevnosť procesného plynu. 

4.1 Rozklad dechtov pomocou nízkotepelnej plazmy 

Rozkladu dechtov pomocou pulzného korónového výboja v uzavretom, ale aj 

prietočnom systéme sa vo svojich prácach venovali hlavne Nair ,Pemen a kol. Vo 

svojich prácach [10-14] simulovali decht pomocou zmesi naftalénu, fenanatrénu 

a toluénu. Skúmali vplyv vlhkosti a zloženia plynu a teploty plynu na množstvo 

odbúraného naftalénu, fenantrénu, ktorý spolu s plynom zohrievali na 300°C. Puzlný 

korónový výboj pracoval s amplitúdou pulzov 80 kV a energiou v pulze 1 J, trvaní 

pulzu 200 ns a frekvencií 50 Hz, dosahoval výkon výboja až 29 MW. 

V syntetickom bioplyne podobnom procesnému plynu generovanému pri 

splyňovaní biomasy (17% H2, 20% CO, 12% CO2, 1% CH4, a zvyšok dusík) a teplote 

185°C, dokázali pri hustote energie korónového výboja 200 J/L, ktorá udáva podiel 

výkonu výboja a prietoku plynu, odstrániť takmer 90% naftalénu, 50% toluénu a 
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o niečo viac ako 70% fenanténu (Obr. 3) [10]. Celkove boli schopní odstrániť viac ako 

90% naftalénu pri koncentrácií 500-600 ppm, teplote 200°C a hustote energie nad 450 

J/l. Zaujímavé je, ze kyslík slabo znižoval účinnosť reaktora (rovnaká účinnosť až pri 

cca 470 J/l), pretože v prípade, že je naftalén nesený iba dusíkom s 10% CO2 a 10% 

CO, oxidantu (10% vzduchu) je schopný vylepšiť účinnosť reaktora. Efekt kyslíka 

v bioplyne bol potlačený reakciou kyslíkatých radikálov s vodíkom. Miešanie dusíka 

s rôznymi plynmi má vplyv na účinnosť reaktora, avšak najlepší efekt je možné 

dosiahnuť pridaním vodných pár. Pri podiele vodných pár 17% H2O bolo možné 

odstrániť takmer všetok naftalén pri hustote energie 130 J/l, zatiaľ čo pri podiele 15% 

CO2 bolo potrebných 280 J/l a pri 15% H2 to bolo 340 J/l [11]. Keď v tom istom 

reaktore pridali malé množstvo vodných pár (0,03 g/l) do čistého dusíka, zistili že 

vlhkosť má pozitívny účinok na množstvo odstráneného dechtu. Vo vlhkom dusíku pri 

teplote 110°C dokázali pri hustote energie 28 J/l odstrániť vyše 80% fenantrénu, zatiaľ 

čo pri rovnakej hustote energie a teplote 103°C bez prítomnosti vodných pár odstránili 

iba necelých 38%[10]. Tento jav však nebol taký výrazný pri rozklade naftalénu. 

Samozrejme na rozklad naftalénu a iných polycyklických aromatických uhlovodíkov 

vplýva teplota [12]. V plyne ktorého dominantnou zložkou bol dusík (90 %) a zvyšok 

tvoril oxid uhličitý, redukovali množstvo naftalénu pod 90% pri teplote 200°C pri 

hustote energie 240 J/l , pri 300°C potrebovali 140 J/l, pri 400°C potrebovali 80 J/l °C 

(Obr. 4). Pri teplote 500°C sa však naftalén rozkladá aj bez pomoci výboja. Avšak 

v prítomnosti výboja s hustotou energie 40 J/L dokázali odstrániť skoro všetok 

naftalén (z pôvodných 4,5 g/Nm
-3

) len za 30 sekúnd, zatiaľ čo samotným tepelným 

efektom sa rozložilo iba 90% za 4 minúty.  

Pulzný korónový výboj je schopný pracovať aj v ozajstnom procesnom plyne, 

vznikajúcom pri splyňovaní dreveného odpadu. Pri hustote energie pulzného 

korónového výboja 161 J/l boli schopní rozložiť až 68% (850 mg/Nm
3
) ťažkých 

dechtov na ľahšie dechty a iné organické zlúčeniny, pričom ľahších dechtov pribudlo 

len 330 mg/Nm
3
, bez toho, aby sa zmenilo zloženie primárneho procesného plynu 

a jeho výhrevnosť [10]. Zloženie procesného plynu bolo 10% H, 19%. CO, 9.5% CO , 

1% CH , 1.9% O , 57% N a zvyšok H2O a CxHy. Výhrevnosť tohto plynu dosahovala 

3,85 MJ/Nm
3
.  

Na analýzu produktov rozkladu naftalénu použil plynný chromatograf 

s hmotnostnou spektrometriou pretože FTIR nebolo vhodné na určenie organických 
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produktov. Detekovali prevažne naftoly a nitronaftoly (produkty reakcie s H2, N2, O2), 

a produkty úplnej oxidácie ako je anhydrid kyseliny ftálovej, naftaléndión.  

Obr. 3 Roklad zložiek dechtu pomocou pulznej koróny v bioplyne pri teplote 166-194°C. 

Zloženie plynu 17% H2,20% CO, 12%CO2, 1% CH4,a zvyšok dusík [10] 

 

Obr. 4 Rozklad naftalénu (2-5 g/Nm3) dusíku + CO2 (10%);, efekt 

teploty[13] 

 Rozkladu dechtov pomocou kĺzavého oblúkového výboja sa venovali Yu, Chun 

a kol. [15],[16]. Vonkajší odpor sériovo zapojený medzi zdroj vysokého napätia 

a reaktor , pomocou ktorého je udržiavaný kĺzavý oblúkový výboj (ďalej aj ako KOV) 

ovplyvňuje energetickú účinnosť pri odstraňovaní naftalénu. Mohli by sme 
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nadobudnúť dojem, že zväčšenie vonkajšieho odporu bude iba zbytočné zaťaženie 

zdroja. Avšak v medzielektródovom priestore potom tiekli menšie prúdy a zvýšilo sa 

napätie, teda aj keď počet nabitých častíc klesol, boli urýchľované vyšším napätím, 

pričom samotný výkon KOV bol nižší. Teda, aj keď dosahovali nižšiu účinnosť, 

v kyslíku 82%, vo vzduchu menej ako 70% a dusíku len 54% rozloženého naftalénu, 

pri odpore 93 kΩ, dosahovali energetickú účinnosť 2,4 g/kWh odstráneného naftalénu 

zatiaľ, čo pri vonkajšom odpore 50 kΩ dosahovali energetickú účinnosť 2,28 g/kWh. 

Najvhodnejším prostredím pre odbúravanie dechtu pomocou KOV sa zdá kyslík, kde 

pri najvyššom výkone výboja dosahuje účinnosť až 92% odstráneného naftalénu, 

pričom pre vzduch to bolo 81% a dusík iba 70% (Obr. 5). Aj keď je kyslík 

elektronegatívny prvok (dochádza k záchytu elektrónov a výboje v ňom horia ťažšie), 

prítomnosť kyslíkových radikálov a ozónu zvyšuje účinnosť odstraňovania naftalénu. 

Tento jav je zoslabený vo vzduchu, pretože niektoré radikály nereagujú s molekulami 

naftalénu, ale produkujú oxidy dusíka.   

 

Obr. 5 Účinnosť rozkladu naftalénu; efekt nosného plynu a vonkajšieho odporu [16] 

 Skupina Y.N. Chuna, pomocov KOV rozkladala pyrén z dechtu vznikajúceho pri 

splyňovaní biomasy. Dokázali z plynu dokázali odstrániť až 94% pyrénu  pri prietoku 

plynu 12,05 l/min a obohacovaným o 0,37 l/min vodnej pary pri hustote energie 1,21 

kWh/m
3
. Bez pridávania vodnej pary dosahovali účinnosť iba 76%. Pričom pri 

prietoku pary 0,5 l/min odstránili 88,3% pyrénu. Ukázalo sa, že zvyšovanie prietoku 

vodnej pary znižuje hustotu elektrónov v plazme, čo má za následok zníženie 
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chemicky akívnych látok. Účinnosť rozkladu dechtov však závisí aj od celkového 

prietoku plynu a množstva dechtu obsiahnutého v plyne [17]..  

 Základom eliminácie naftalénu je jeho rozklad na alifatické zlúčeniny, t.j. také, 

ktoré netvoria uzavreté reťazce [18]. Tieto sa potom môžu rozkladať na ešte 

jednoduchšie uhľovodíky a v konečnom dôsledku na oxidy uhlíka a vodu (Obr. 6,7). 

Kĺzavý oblúkový výboj tak ako aj pulzný korónový výboj produkujú aj vedľajšie 

produkty. Ich charakter závisí od toho aké je zloženie plynu (Tab. 4, 5). Pri likvidácií 

napríklad naftalénu sa dosahujú pomerne vysoké účinnosti, avšak nemusí dôjsť iba 

k premene na jednoduchšie horľavé uhľovodíky, vodu, CO2 , HCN a iné oxidy, ale 

môže sa stať, že benzén naviaže chemicky aktívnu skupinu. Premena naftalénu na 

podobne zložitú zlúčeninu s dvomi alebo jedným benzénovým jadrom môže byť 

vyhodnotená ako pokles koncentrácie naftalénu, pričom novovzniknutá zlúčenina 

môže byť rovnako toxická a technicky nevyhovujúca ako naftalén. 
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Obr. 6 Rozklad naftalénu [18] 

 

Obr. 7 Hlavné procesy tvorby ftalidu [18] 
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Tab. 4 Vedľajšie produkty likvidácie naftalénu pomocou KOV v rôznych nosných plynoch [16]

 

Tab. 5 Produkty likvidácie naftalénu pomocou KOV [18]
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5 Motivácia a ciele bakalárskej práce 

 V posledných rokoch je snaha prejsť od klasických zdrojov energie akými sú 

fosílne a jadrové palivá ku alternatívnym zdrojom energie, ktorých použitie vytvára 

menšiu záťaž pre životné prostredie, resp. ktorých zásoby nie sú obmedzené. Jedným 

z takých alternatívnych zdrojov je biomasa, ktorá  je jedinečná v tom, že môže byť 

cielene vyrábaná alebo získavaná z organického odpadu a využitá na výrobu tepla, 

resp. výrobu elektrickej energie. Splyňovanie biomasy predstavuje perspektívnu 

metódu získavania elektrickej energie z  procesného plynu, ktorý vzniká v procese 

splyňovania. Kritickým kritériom využitia procesného plynu na generáciu energie je 

jeho čistota, najmä minimálny obsah dechtov a iných nežiadúcich zlúčenín. Jednou 

z takýchto alternatívnych metód likvidácie dechtov je nízkoteplotná plazma. Metódy 

využitia nízkoteplotnej plazmy sa už niekoľko desaťročí úspešne používajú na čistenie 

ovzdušia a vody. Je preto veľká šanca, a niekoľko štúdii vo svete to aj ukázalo. že 

môžu byť úspešne použité aj na rozklad dechtov.  

 V tejto práci prezentujeme vlastné výsledky rozkladu dechtu pomocou nami 

zostrojeného reaktora na báze dielektrického bariérového výboja [19-21] a jeho 

potenciál a účinnosť v pracovných rôznych podmienkach.  Cieľom práce je vyskúšať 

a zhodnotiť možnosti využitia bariérového výboja na rozklad dechtu. Za týmto účelom 

sme zostrojili nový reaktor, zostavili systém elektrickej diagnostiky výboja a systém 

na analýzu zloženia plynu. Likvidáciu dechtov sme testovali na naftaléne, ktorý je 

najjednoduchším polycyklickým aromatickým uhľovodíkom, ktoré predstavujú 

dominantnú zložku dechtov. Skúmali sme vplyv nosného plynu na mieru rozkladu 

naftalénu a vznikajúce  produkty pri rôznych podmienkach. Účinky plazmy na 

naftalén a chemické zmeny v plynoch sme analyzovali pomocou infračervenej 

spektrometrie, 

 

Konkrétnymi cieľmi práce bolo: 

 zostavenie reaktora na báze dielektrického bariérového výboja,  

 sledovanie chemických zmien v plyne v závislosti od zloženia plynu a teploty, 

 skúmanie účinnosti likvidácie naftalénu výbojom. 
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6 Experimentálny systém  

 

Pre účely nášho experimentu sme skonštruovali úplne nový reaktor na 

generovanie dielektrického barierového výboja. Reaktor je zobrazený na obr. 8. Telo 

reaktora tvorila teflónová kostra obdĺžnikového tvaru, do ktorej bolo 

osadených  sedem elektród. Elektródy tvorili tantalové drôty stočené do tvaru struny a 

vsunuté do keramických trubičkách. Dĺžka trubičiek bola 7 cm a  vzájomná 

vzdialenosť povrchov dvoch najbližších trubičiek bola 0,3 cm. Dielektrický bariérový 

výboj [19-21] je elektrický výboj, ktorý je charakteristický tým, že vzniká medzi 

elektródami, ktoré sú od seba oddelené dielektrickou vrstvou (sklo, keramika). Vrstva 

sa môže nachádzať buď priamo na elektródach (tak ako je to v našom prípade), alebo 

v priestore medzi nimi. Výboj môže byť napájaný zdrojom striedavého napätia 

s bežnou amplitúdou napätia 5-15 kV (závisí od vzdialenosti elektród, hrúbky 

dielektrika, zloženia plynu, atď.) a s frekvenciou niekoľko Hz až desiatky kHz. 

V našom prípade sme na generáciu výboja použili vysokonapäťový zdroj (Cool Neon), 

s maximálnym napätím 10 kV a frekvenciou 34 kHz. Výboj má filamentárny charakter 

a je zdrojom vysokoenergetických elektrónov a rôznych typov radikálov (v závislosti 

od zloženia plynu), ktoré môžu účinne reagovať s molekulami dechtov a redukovať 

ich na jednoduchšie uhľovodíky, resp. oxidy [11,16]. Prítomnosť dielektrika okrem 

iného zabraňuje aj prechodu filamentárneho výboja do iskry, resp. elektrického 

oblúka. 

  

Obr. 8 Nákres reaktora dielektrického barierového výboja 
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Reaktor (teflónovú kostru s elektródami) sme osadili do dvoch 

modifikovaných vlnovodov a systém uzavreli, tak aby sme mohli cez okienko 

sledovať výboj v reaktore a súčasne do neho dávkovať želaný plyn. Plyn z tlakových 

fliaš, ktorého zloženie a objemový prietok boli regulované pomocou prietokomerov 

(Aalborg) prechádzal sklenenou trubicou umiestnenou v keramickej peci (Obr.9), kde 

bol zohrievaný na požadovanú teplotu. Použitým plynom bol dusík, kyslík alebo 

vzduch s celkovým prietokom 1 L/min. Následne plyn putoval systémom teflónových 

hadíc buď priamo do reaktora, alebo do nádoby s naftalénom, kde sa obohatil o pary 

naftalénu a až potom išiel do reaktora. Z reaktora potom postupoval ďalej do 

infračerveného spektrometra  (Shimadzu IRAffinity-1S) na analýzu. Teflónové hadice 

od keramickej pece až po spektrometer boli obalene výhrevnými pásmi, aby bola 

zabezpečená konštantná teplota plynu v systéme od zdroja naftalénu až po jeho 

analýzu. Teplotu plynu v systéme sme merali na štyroch rôznych miestach pozdĺž 

celého systému. V našom prípade bola vyššia teplota plynu dôležitá aj preto, aby sme 

zabezpečili dostatočne vysoký tlak nasýtených par naftalénu v systéme a tým jeho 

vyššiu koncentráciu. Zvýšená teplota bola dôležitá aj preto,  aby nedochádzalo vo 

zvýšenej miere v systéme (v hadičkách, IČ kyvete a pod.) ku kondenzácii naftalénu 

a jeho produktov. Celá experimentálna zostava je zobrazená na obr. 9. 

 

Obr. 9 Schéma experimentálnej zostavy 
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6.1 Charakteristika výboja 

Reaktor dielektrického barierového výboja bol napájaný zdrojom vysokého 

napätia, neónovým transformátorom (Cool Neon), s maximálnym napätím 10 kV a 

frekvenciou 34 kHz. Výstupný výkon transofrmátora sme ovládali pomocou 

autotransformátora zapojeného na primárnej strane. Generovaný výboj mal 

filamentárny charakter, pričom so zvyšovaním  jeho výkonu sa homogenizoval po 

celej dĺžke elektród. Na obr.10 môžeme vidieť ako výboj vyzeral pri napätiach 100 V, 

150 V a 200 V vo vzduchu a v dusíku. Na obr. 11 je uvedený výkon odoberaný 

z autotransformátora pri rôznych napätiach na autotransformátore v rôznych plynoch.  

 

 

Obr. 10 Fotografie výboja v dusíku a vzduchu pri napätiach 100 V, 150 V, 200 V, expozičná doba 

1/15 sekundy 

 

Obr. 11 Závislosť výkonu zdroja od napätia na autotransformátore 
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 Pri meraní odoberaného výkonu zdrojom sme si všimli, že pri nízkych napätiach 

na autotransformátore (35 až 60 V) sa odoberaný výkon zvyšuje nelineárne, zatiaľ čo 

pri napätiach nad 60 V narastá takmer lineárne. Táto nelineárnosť nárastu výkonu bola 

spôsobená striedami vysokého napätia, ktoré generoval transformátor (Obr. 12). 

Osciloskopickými meraniami sme zistili, že pri zvyšovaní primárneho napätia na 

autotransformátore sa prúdový priebeh filamentárnych výbojov nemení. Na obr. 13 

môžeme vidieť zhusťovanie filamentárnych prúdov so zvyšovaním primárneho napätia 

a kapacitnú zložku prúdu predbiehajúceho napätie o štvrť periódy. Vidíme, že 

kapacitná zložka prúdu je príčinou veľkého odberu výkonu zo siete.  

 

 

Obr. 12 Striedy napätia na elektródach (modré) s príslúchajúcimi priebehmi prúdov (červené) 

pre napätia na autotransformátore 40V, 50V, 80V a 150V 
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Obr. 13 Priebeh prúdu a napätia pri rôznych napätiach autotraformatora . Graf vľavo hore 

zobrazuje detail prúdového signálu výboja. Zvyšné grafy predstavujú priebeh napätia a  prúdu 

s filamentárnymi výbojmi pre napätia autotransformátora 40V, 80V, 150V 

 

 

6.2 Chemické zmeny spôsobené výbojom 

Chemické zmeny v plyne spôsobené výbojom v kyslíku (Obr. 14,15) 

a syntetickom vzduchu (ďalej len vzduchu) (Obr. 16,17) sme analyzovali pomocou 

infračervenej absorbčnej spektrometrie pri rôznych hodnotách napätia na primári (40 

V, 80 V, 150 V) a rôznej teplote (23°C a 93°C). Očakávaným produktom 

generovaným výbojom v plynoch bez naftalénu boli najmä ozón (v kyslíku) a N2O, 

NO, NO2, N2O5 (vo vzduchu) 

Všimnime si oxid dusnatý (Obr. 16, 17), ktorý sme detekovali hlavne pri napätí 

na autotransformátore 150 V. NO je mimoriadne reaktívna látka a mohlo sa stať, že pri 

nižších napätiach na autotransformatore bolo generované práve také množstvo NO, 

ktoré zreagovalo s kyslíkom za vzniku NO2, N2O5 alebo so zvyškovou vlhkosťou 

v reaktore za vzniku HNO3 skôr než sa stihli dostať do IČ kyvety, kde by boli následne 

detekované IČ spektrometrom. Ďalej vidíme vplyv dodávaného výkonu. Pri vyšších 

napájacích napätiach produkovali NO2 zatiaľ čo pri nižších N2O5 (Obr. 16).  
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V kyslíku aj vo vzduchu sme generovali ozón, ktorého koncentrácia značne 

závisela od teploty. Pri izbovej teplote (23°C) sme namerali vyššiu koncentráciu ako, 

v tých so zvýšenou teplotou, pravdepodobne preto, že polčas rozpadu sa pre ozón 

s narastajúcou teplotou znižuje [22]. Je pochopiteľné, že v čistom kyslíku vzniká viac 

ozónu ako vo vzduchu, pretože vo vzduchu sa prevažná časť chemicky aktivovaných 

atómov a molekúl kyslíka zúčastňuje nielen reakcie s kyslíkom ale aj v reakciách 

s dusíkom. Ďalej môžeme vidieť (Obr. 14 až 17), že produkcia ozónu nie je priamo 

úmerná napätiu. Je to pravdepodobne preto, že samotný výboj produkuje značné 

množstvo tepla a zahrieva nosný plyn obzvlášť pri vyšších výkonoch. 

V týchto spektrách je vidieť zmeny koncentrácie CO2, ktoré boli zapríčinené 

kolísaním jeho koncentrácie v analyzačnom priestore mimo kyvety. Prítomnosť HNO3 

ktorú môžeme pozorovať na obr. 16 v oblasti okolo 1350 cm
-1

 je možné vysvetliť 

reakciou zvyškovej vlhkosti  v reaktore s oxidmi dusíka generovanými výbojom. 

 

Obr. 14 IČ spektrum produktov výboja v kyslíku pri teplote 23°C a napätiach na 

autotransformátore. 

 

Obr. 15 IČ spektrum produktov výboja v kyslíku pri teplote 93°C a rôznych napätiach na 

autotransformátore. 
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Obr. 16 IČ spektrum produktov výboja vo vzduchu pri teplote 23°C a rôznych napätiach na 

autotransformátore. 

 

Obr. 17 IČ spektrum produktov výboja v synt. vzduchu pri teplote 93°C a rôznych napätiach na 

autotransformátore. 

 

  Okrem analýzy vplyvu výboja na čisté plyny (dusík, kyslík a vzduch) pri 

rôznych teplotách a výkone sme analyzovali aj zmeny v zložení plynej v zmesi 

v prípade výboja v plynoch s naftalénom. Analyzovali sme produkty rozkladu 

naftalénu pomocou výboja v čistom kyslíku, synt. vzduchu a čistom dusíku (Obr. 18 - 

20). V kyslíku a  vzduchu bolo najviditeľnejšie zvýšenie koncentrácie CO a CO2, ktoré 

sú produktami oxidácie uhľovodíkov. Oxidy uhlíka sú však prítomné aj v spektre 

líkvidácie naftalénu v dusíku (Obr. 20). Toto mohlo byť opäť spôsobené len 

zbytkovým množstvom kyslíka v reaktore. V prípade, kde bol využitý ako nosný plyn 

kyslík vidíme niekoľko pomerne výrazných píkov, ktoré sme však zatiaľ neboli 
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schopní identifikovať. Ďalej vidíme, že pri napätiach na autotransformátore 80V 

a 150V a teplote 93°C stále detekujeme prítomnosť ozónu (Obr. 18). Zatiaľ čo 

v čistom kyslíku s teplotou 93°C bez naftalénu bolo najväčšie množstvo ozónu pri 

napájacom napätí 40V a so zvyšovaním výkonu jeho množstvo klesalo.  

 V spektre likvidácie naftalénu vo  vzduchu (Obr. 19) vidíme náznaky rovnakých 

produktov ako v kyslíku (tých čo nevieme určiť). V dusíku oblasť vlnočtov 1000 až 

1900 cm
-1

 vyzerá rozdielne. Vo všetkých troch spektrách si môžeme všimnúť jemný 

šum v spektre na vlnočtoch 1300 až 1900 cm
-1

 a 3500 až 4000 cm
-1

. Toto spolu 

s úbytkom naftalénu (na vlnočte 3067 cm
-1

) a veľkým množstvom vyprodukovaných 

oxidov uhlíka, nasvedčuje tomu, že sa nám úspešne podarilo odstrániť značné 

množstvo naftalénu, pričom väčšina naftalénu bola rozložená na jednoduché 

uhľovodíky, resp. vodu a oxidy uhlíka. Keďže pri zvyšovaní napätia na 

autotransformátore množstvo CO a CO2 narastá aj napriek tomu že už nedosahujeme 

značne vyššiu účinnosť likvidácie naftalénu, odvážime sa tvrdiť, že pri zvyšovaní 

výkonu rozkladáme aj niektoré vedľajšie (viď Tab. 4). Prekvapivý je fakt, že v spektre 

likvidácie naftalénu vo vzduchu neboli pozorované NOx. 

 

 

Obr. 18 IČ rozdielové spektrum produktov výboja pri likvidácií naftalénu v kyslíku pri teplote 

93°C a rôznych napätiach na autotransformátore 
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Obr. 19 IČ rozdielové spektrum produktov výboja pri likvidácií naftalénu vo vzduchu pri teplote 

93°C a rôznych napätiach na autotransformátore 

 

 

Obr. 20 IČ rozdielové spektrum produktov výboja pri likvidácií naftalénu v dusíku pri teplote 

93°C a rôznych napätiach na autotransformátore 

 

6.3  Vyhodnotenie a diskusia 
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 Pomocou kalibračných kriviek sme boli schopní určiť absolútne koncentrácie 

zlúčenín NO2, NO, N2O, CO, CO2.. Koncentrácie ostatných produktov (vrátane 

koncentrácie naftalénu) sme určovali iba v relatívnych jednotkách.  

 Tvorba oxidov dusíka (Obr. 18-20) bola pri rozklade naftalénu silno potlačená 

alebo sa absorbčné pásy dusíka nedali rozlíšiť od šumu pozadia. Produkciu N2O 

môžeme vidieť na obr. 21. Viac N2O sa  tvorilo pri nižších teplotách, a jeho 

koncentrácia narastala so zvyšujúcim sa výkonom. Pri maximálnom výkone, 

koncentrácia N2O dosahovala hodnotu 52 ppm pri teplote 93°C, zatiaľ čo pri izbovej 

teplote to bolo len 29 ppm. NO sa pri nízkych výkonoch netvoril skoro vôbec ( od 8 do 

48 ppm v izbovej aj zvýšenej teplote). Avšak pri napätí 150 V na autotransformátore 

sme dokázali generovať 361 ppm vo vzduchu teploty 23°C  a 297 ppm v synt. 

vzduchu teploty 93°C (Obr. 22). NO2 pri napájacom napätí autotransformátora 40V 

nebolo možné rozlíšiť od pozadia. Vo  vzduchu s teplotou 93°C sa vygenerovalo 

najviac NO2 pri napájacom napätí 80 V.  (Obr. 23), vo vzduchu s teplotou 23°C sa 

produkovalo najviac NO2 pri napätí 150V. 

 Ďalšou sledovanou zlúčeninou bol ozón vo vzduchu a kyslíku pri teplote 23 a 93 

°C (Obr. 24). Ako sme spomínali v predošlej kapitole, ozón je citlivý na teplotu 

a vlhkosť. Preto sme očakávali, že najviac ozónu sa bude tvoriť v čistóm kyslíku pri 

teplote 23°C. V tomto prípade to bolo okolo 4200 ppm pri napájacom napätí 80V. 

Koncentrácia ozónu vo vzduchu a kyslíku teploty 93°C mala tendenciu klesať so 

zvyšujúcim sa napájacím napätím.  

 Všimli sme si, že v plynoch obohatených o pary naftalénu detekujeme menšie 

množstvo ozónu a NOx, čo je dôsledkom toho, že chemicky aktívny dusík a kyslík sa 

nepodieľali na tvorbe týchto zlúčenín, ale na rozklade naftalénu. 

 

Obr. 21 Produkcia N2O vo vzduchu.Modré značky –teplota 23°C, červené – teplota 93°C.  
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.  

Obr. 22 Produkciu NO vo vzduchu. Modré značky – izbová teplota 23°C, červené – teplota 93°C. 

Legenda ukazuje pre aké vlnočty boli určené hodnoty koncentrácie 

 

 

 

Obr. 23 Produkcia NO2 vo vzduchu. Modré značky – izbová teplota 23°C, červené – teplota 93°C. 

Legenda ukazuje pre aké vlnočty [cm
-1

] boli určené hodnoty koncentrácie 

  

 

Obr. 24 Produkcia ozónu v čistých plynoch a v kyslíku s naftalénom, produkcia ozónu v čistom 

kyslíku sa vzťahuje na ľavú os 
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 Zistili sme, že naftalén sa najlepšie rozkladá v čistom kyslíku a najmenej 

v čistom dusíku (Obr. 25) podobne ako v [16], keď bol na rozkladanie naftalénu 

použitý kĺzavý oblúkový výboj. V našom prípade sme v dusíku dosiahli lepšiu 

účinnosť likvidácie ako v [16], až 76% pri najväčšom výkone, avšak pri najväčšom 

výkone sme dosiahli v kyslíku len 82% úspešnosť rozkladania naftalénu, čo je o 10% 

menej ako pri využití spomínaného korónového výboja. 

  Zaujímavým zistením bol fakt, že aj keď sme pri výkonoch 150V rozložili  iba 

nepatrne väčšie množstvo dechtu ko pri 80V, produkcia oxidov uhlíka ďalej narastala 

(Obr. 26, 27). Toto môže byť následkom toho, že výboj ďalej rozkladal produkty 

rozkladu naftalénu, čím by slabo znížil výhrevnosť procesného plynu, a zvýšil jeho 

čistotu. 

 

Obr. 25 Účinnosť rozkladu naftalénu v jednotlivých plynoch 

 

Obr. 26 Produkcia CO pri rozklade naftalénu 
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Obr. 27 Produkcia CO2 pri rozklade naftalénu. 

  

 Aj keď náš reaktor na báze dielektrického barierového výboja bol účinný na 

rozklad naftalénu, stretli sme sa počas jeho vývoja a testovania s niekoľkými 

problémami. Hlavnou nevýhodou dielektrického barierového výboja je, že dochádzalo 

k poškodeniu a prierazu keramických trubičiek najmä v dusíku, ktoré bolo potrebné 

vymeniť. Ako je možné vidieť na obr. Obr. 10, výboj v dusíku horel najintenzívnejšie. 

Ďalším problémom bolo, že pri likvidácii naftalénu, začala nám na všetkých 

nevyhrievaných častiach kondenzovať neidentifikovaná látka (Obr. 25) a na 

elektródach sa tvoril neznámy tuhý produkt (Obr. 26). Na obr. 27 je zobrazené IČ 

spektrum usadeniny na okienkach kyvety, po dokončení meraní IR spektra rozkladu 

naftalénu v plynoch pri teplote 93°C. Je otázne či usadenina bola produktom rozkladu 

naftalénu, alebo pochádzala z prehriatych silikónových spojov a  plastových častí 

experimentálnej zostavy.  
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Obr. 28 Fotografia zanesenej IČ kyvety, spolu so zanesenými hadičkami 

 

 

Obr. 29 Fotografia reaktora a produktov usadených na elektródach 

 

 

Obr. 30 IR spektrum usadeniny na okienkach kyvety po dokončení meraní 
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7 Záver 

 Cieľom práce bolo získať prehľad o exitujúcich metódach likvidácie dechtov 

vznikajúcich pri splyňovaní biomasy a otestovať nami zostrojený reaktor 

nízkoteplotnej plazmy na báze dielektrického barierového výboja. Ako elektródy, na 

ktoré bol pripojený zdroj vysokého striedavého napätia, sme použili tantalové drôty 

stočené do tvaru struny, ktoré sme umiestnili do keramických trubičiek, ktoré boli 

osadené do teflonovej kostry. Celý tento systém bol uzavretý do modifikovaných 

vlnovodov. Tento systém bol schopný pracovať v prietočnom režime, pričom produkty 

dielektrického výboja mohli putovať z reaktora priamo do IČ spektrometra na analýzu. 

 IČ spektrá sa osvedčili na kvalitatívne a kvantitatívne ohodnotenie jednoduchých 

anorganických zlúčenín ako napríklad ozónu, NOx, COx.. Prostredníctvom IČ analýzy 

produktov sme zistili, že reaktor je schopný produkovať veľké množstvo ozónu. Ďalej 

bol za určitých podmienok (teplota, napätie na autotransformátore) schopný generovať 

NO2, NO, N2O alebo N2O5. Koncentrácie ozónu a NOx boli výrazne menšie v plynoch, 

ktoré boli obohatené o pary naftalénu, čo naznačuje, že chemicky aktívny dusík 

a kyslík podieľajúci sa na ich tvorbe bol spotrebovaný likvidáciou naftalénu, alebo 

samy reagovali s molekulami naftalénu za vzniku produktov. V prípade, boli plyny 

obohatené o výpary naftalénu sme produkovali veľké množstvá CO a CO2. So 

zvyšujúcim sa výkonom ich produkcia stále rástla aj keď sa množstvo odbúraného 

naftalénu už skoro nemenilo, teda sa museli rozkladať resp. oxidovať vedľajšie 

produkty likvidácie. V prítomnosti vlhkosti dokáže produkovať HNO3 

a predpokladáme, že aj iné anorganické či organické zlúčeniny. Toto všetko 

samozrejme závisí od výkonu a teploty reaktora.   

 Pokúšali sme sa zistiť, či je možné pomocou dielektrického výboja likvidovať 

dechty. Za reprezentanta veľkej skupiny dechtov sme si zvolili naftalén, 

najjednoduchší z polycyklických aromatických uhľovodíkov. Zistili sme, že reaktor na 

báze DBV je schopný rozkladať polycyklické aromatické uhľovodíky, a však nie 

v takej miere a pri takej nízkej energetickej náročnosti ako je to možné pomocou iných 

typov reaktorov. Náš reaktor sa prejavil najúčinnejší v čistom kyslíku, kde dosahoval 

účinnosť 76 až 82 % pri maximálnom testovanom výkone v závislosti od zloženia 

nosného plynu, zatiaľ čo v niektorej literatúre sa uvádza takmer 100 %.dekompozícia 

naftalénu pri vhodne nastavených podmienkach. A však náš reaktor má potenciál 
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uskutočňovať chemické zmeny v plyne, ktoré  vedú k likvidácií naftalénu a veríme, že 

aj k likvidácií ťažších dechtov a jeho možnému následnému využitiu v praxi.   
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