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ZÁKLADY TEORIE ZPLYŇOVÁNÍ 
 

 Přeměna pevného či kapalného materiálu na nízkovýhřevný 

plyn za podstechiometrických podmínek. 

 

 Částečně oxidační proces který může konvertovat jakýkoli 

uhlovodík na vodík a oxid uhelnatý. 

 

  COHOCH n  22

Obr. 1: Příklad reakce při zplyňování 



TYPY ZPLYŇOVACÍCH REAKTORŮ 
 

 Dle zplyňovacího média 

  vzduchové 

  kyslíkové 

  parní 

 

 Dle zdroje tepla pro zplyňování 

  autotermní 

  alotermní 

 

 Dle tlaku v reaktoru 

  atmosférické 

  tlakové 

 

 Dle konstrukce reaktoru 

  s pevným ložem 

  s unášeným proudem 

  s fluidním ložem 

 

 



       a) protiproudý           b) souproudý          c) křížový 

Obr. 2: Zplyňovací reaktory s pevným ložem [Biom] 

 Reaktory s pevným ložem 
 

 jednodušší a méně investičně náročný způsob zplyňování 

 doba setrvání je poměrně dlouhá 

 v České republice je tento typ reaktoru využíván v el. Vřesová 
  



 Reaktory s unášeným ložem 

 souproudé zplyňování 

 materiál prochází reaktorem velmi rychle 

 vysoké teploty (nad 1400 °C)  

Obr. 3: Zplyňovací reaktor s unášivým ložem 



 Reaktory s fluidním ložem 

 reagenty jsou udržovány ve vznosu 

 teplota bývá většinou těsně pod teplotou tavení popele 

  

Obr. 4: Zplyňovací reaktor s fluidním ložem 



 Druhy zplyňování dle přísunu tepla: 

  - autotermní – přímé  

  - alotermní – nepřímé  

Obr. 5: Schéma autotermního a alotermního zplyňování [Biom] 



INTEGROVANÝ KOMBINOVANÝ 

ZPLYŇOVACÍ CYKLUS  
 transformace uhlí v ušlechtilejší palivo 

 kombinace zplyňování materiálu a spalování vzniklého plynu s 

využitím pro výrobu elektrické energie a tepla 

 vysoká účinnost, nízké emise škodlivin 

 elektrárny tohoto typu jsou rozměrově  

 srovnatelné s klasickou uhelnou  

 elektrárnou, ovšem odpadá prostor  

 nutný pro čištění odpadních produktů  

 spalování 

Obr. 6: Srovnání IGCC s 

klasickou elektrárnou 



 Technologické stupně bloků IGCC: 
 

1. Zplyňování – surovinu lze zplynit několika způsoby. Nejčastější 

je neúplné okysličení čistým kyslíkem v reaktoru. Vzniklá směs – 

syntetický plyn – je tvořena primárně vodíkem a oxidem 

uhelnatým.  
 

2.  Čištění syntetického plynu – během čištění plynu dochází k 

separaci sírných sloučenin, čpavku, kovu, popílku a jiných částic. 

Odstraněné složky lze pak využít pro výrobu metanolu, hnojiv a 

jiných chemikálií, což opět zvyšuje ekonomickou efektivitu 

procesu. 
 

3. Využití vyčištěného plynu na spalovací turbíně a následných 

stupních spalin v kotli pro výrobu páry. 
 

4.  Separace pomocí kryogenického vzduchu – do zplyňovacího 

reaktoru je dodáván čistý kyslík a často je přitom využíváno 

postkompresního nasávání vzduchu z plynové turbíny. 



Obr. 7: Schéma jednotky IGCC - Buggenum (Holandsko) 



DŘEVOPLYN 

 Vzniká zplyňováním generátorového dříví 

 Plyn obsahuje 20 % CO, 20 % H2, 10 % CO2, 40 % N2 a 3 % CH4 

 Z 1 kg uhlí se uvolní 1,5 až 2 m3 dřevoplynu 

 Velmi často využíván v období 2. světové války 

 

 

 

Obr. 8 a 9: Vozidla 

na dřevoplyn 



Obr. 10 až 12: Automobily na dřevoplyn 



ZÁKLADY TEORIE PYROLÝZY 

 Pyrolýza je soubor termochemických degradačních reakcí 

probíhajících při teplotách cca 100 až 1000 °C za nepřístupu 

kyslíku. 

 

 Touto technologií lze zpracovávat celou řadu organických 

materiálů vč. biomasy. Jejím produktem je vždy plynná fáze 

(složená z metanu, vodíku, oxidu uhelnatého,  vody aj.), kapalná 

fáze rozmanité struktury a pevná fáze na bázi koksu.  

 

 Podstata spočívá v ohřevu vstupního materiálu nad hranici 

tepelné stability přítomných organických látek. Důsledkem toho 

dochází ke štěpení vysokomolekulárních řetězců až na stabilní 

nízkomolekulární produkty a pevný zůstatek.  



Obr. 13: Rozklad molekul při pyrolýze 



 

Obr. 14: Pyromatic (výzkum VŠB) 

PŘÍKLADY VYUŽITÍ PYROLÝZY V ENERGETICE 



PYROMATIC 

 příkon 50 až 150 kg/hod. organického materiálu 

 šneková retorta (reaktor) o celkové délce 4000 mm  

 kontinualita provozu 

 5 hořákových sekcí 

 regulace tepelného příkonu po délce reaktoru 

 celkový výkon hořáků 200 kW (ZP/propan) 

 produkt: plyn, koks, pyrolýzní olej 

 

Obr. 15: Pyromatic – pohled 1.  Obr. 16: Pyromatic – pohled 2.  
 



Obr. 12: Pyromatic – foto současné koncepce 
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SPALOVÁNÍ X PYROLÝZA 
Spalování Pyrolýza 

Popis 
Reakce v palivu obsažených 

spalitelných látek s kyslíkem 

Tepelný rozklad organických prvků 

paliva bez přístupu kyslíku 

Teplota procesu 800 °C až 1 300 °C 100 °C až 1 000 °C 

Tlak procesu > 0,1 MPa <<0,1 MPa 

Produkty 

Tuhé – škvára 

Kapalné – voda 

Plynné – CO2, H2O, SO3, NOx aj. 

Tuhé – tuhý zbytek 

Kapalné – H2O, kap. uhlovodíky 

Plynné – H2S, CO2, CO, CH4, 

C2H6, C3H8, H2S,.  

Odpady Tuhé Tuhé, pastovité odpady 

Množství kyslíku (Nad)stechiometrický proces 0 

Přebytek 

vzduchu 
>1 0 (teor.) 

Předchozí kroky Sušení, odplynění, zplynění Sušení 

Příklady reakcí 

Krakování uhlovodíků  

CmHn + O2 –> xCO2 + yH2O 

Spalování uhlíku 

C + O2 –> CO2 

Vznik vodní páry 

H2 + ½ O –> H2O 

Krakování uhlovodíků  

CmHn –> xCH4 + yH2 + zC 

CH4 + H2O <–> CO + 3H2 

Reakce vodního plynu 

C + H2O <–> CO + H2 

Boundardova reakce 

C + CO2 <–> 2CO 



Děkuji za pozornost. 

stanislav.honus@vsb.cz 


