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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá zplyňováním a možnostmi jeho využití v elektroenergetice. 
Nejdříve je proveden stručný pohled do historie zplyňování a je porovnáno zplyňování se 
spalováním. Práce je zaměřena zejména na zplyňování uhlí. Proto je krátce popsána aktuální 
role uhlí v energetice a rozebrány jeho vlastnosti. Dále jsou uvedeny technologie používané 
ke zplyňování uhlí. Práce se zabývá také chlazením a čištěním získaného plynu. Kromě 
využití plynu k výrobě elektřiny jsou nejprve uvedeny také jiné aplikace, ke kterým může být 
zplyňování využito. Větší pozornost je ovšem věnována možnosti využití zplyňování k 
výrobě elektřiny. Je vysvětlen princip výroby elektřiny v elektrárnách s integrovaným 
zplyňováním (tzv. IGCC) a provedeno zhodnocení aktuální situace těchto elektráren ve světě. 
Na závěr je provedeno srovnání elektráren s integrovaným zplyňováním s elektrárnami 
spalujícími uhlí klasickým způsobem.  
 
 
 

KLÍ ČOVÁ SLOVA :  zplyňování; zplyňování uhlí; IGCC 
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ABSTRACT 
The Bachelor's thesis deals with gasification and possibilities of its utilization for electric 
power generation. It begins with brief historical introduction of gasification and comparison 
of gasification with combustion. The thesis is particularly focused on coal gasification. Hence 
the actual role of coal in power engineering is described and some basic coal properties are 
discussed. In the next part the coal gasification technologies are mentioned. The thesis also 
deals with cooling a cleaning of the gas. Next to the utilizing of gained gas for power 
generation, there are other application where gasification can be used. But more attention is 
paid to the possibility of using gasification for power generation in power plants working with 
integrated gasification (so-called IGCC) and in consequence, the actual world situation is 
reviewed. At the end of the Bachelor´s thesis, the power plants with integrated gasification 
and the coal combustion power plants are compared. 
 
 

KEY WORDS:  Gasification; Coal Gasification; IGCC 
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 zplyňováním uhlí) 
CCT  Clean Coal Technology (Ekologické využití uhlí) 
IDGCC  Integrated Drying Gasification Combined Cycle  (kombinovaný cyklus s 
 integrovaným vysoušením a zplyňováním uhlí). 
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CFBC Circulating Fluidised Bed Combustion (Spalování s cirkulující fluidní vrstvou) 
PFBC  Circulating Fluidised Bed Combustion (Spalování s cirkulující fluidní vrstvou) 
PC Pulverised Coal – Práškové uhlí 
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1 Úvod  
Zplyňovaní - tedy výroba spalitelných plynů z pevných paliv - je sice již stará 

technologie, ale určitě ne zapomenutá. V širším slova smyslu znamená zplyňování oxidační 
přeměnu jakýchkoliv uhlíkatých paliv na plynné produkty s vysokou výhřevností. Tato 
definice ovšem nezahrnuje spalování, protože výsledný kouřový plyn je z tohoto hlediska 
nevyužitelný. 

Mezi základními procesy přeměny obecně každého tuhého paliva na topné plyny patří 
kromě zplyňování také karbonizace. Karbonizace je tepelný rozklad organických látek bez 
přístupu vzduchu. Pevnými produkty karbonizace jsou koks, polokoks nebo dřevěné uhlí. 
Mimoto vznikají i kapalné produkty, a to benzinové uhlovodíky, dehet, benzol, čpavek a 
voda. Dalším produktem karbonizace je koksárenský plyn nebo svítiplyn. Pro výrobu 
svítiplynu se využívala karbonizace černého uhlí při teplotách až 1050°C. Karbonizaci však v 
dnešní době můžeme považovat spíše za historii plynárenství, používá se však stále pro 
výrobu koksu, který je nezbytný při výrobě železa. 

Naproti tomu zplyňování neprobíhá bez přístupu vzduchu, ale působí při něm zplyňovací 
médium. Tímto médiem je buď voda, čistý kyslík, oxid uhličitý nebo vodní pára. V praxi se 
většinou jedná o různou kombinaci těchto složek. Složení zplyňovacího média má vliv na 
kvalitu a vlastnosti vyrobeného plynu.  

Mezi hlavní počáteční produkty zplyňování patří uhlí, petrolejový koks, biomasa a 
odpady. Tyto produkty jsou následně přeměněny na syntetický plyn. Tento plyn potom může 
být dále zpracováván k výrobě chemikálií, hnojiv, kapalných paliv, vodíku a také k výrobě 
elektřiny. V této práci se chci zaměřit převážně na zplyňování uhlí a následné možnosti 
využití výchozích produktů k výrobě elektrické energie.  

 

1.1 Historický p řehled 
Počátky výroby topných plynů z uhlí sahají už na začátek 19. století. Tehdy se plyn 

využíval k osvětlování, proto se také nazýval svítiplyn. První praktické využití zplyňování  se 
datuje do roku 1792, kdy skotský inženýr William Murdoch suchou destilací (pyrolýzou) uhlí 
vyrobil plyn, který používal k osvětlení vlastního domu [1]. Později Murdoch pracoval pro 
Jamese Watta, pro něhož postavil plynárnu a využil plyn k osvětlení jedné z Wattových 
sléváren. Komerční záležitostí se zplyňování stalo v roce 1812 založením společnosti London 
Gas, Light and Coke Copany [2]. 

Osvětlení svítiplynem znamenalo obrovský pokrok v porovnáním s do té doby 
používanými typy osvětlení, kterými byly louče, svíčky či olejové lampy. První plynové 
osvětlení bylo zprovozněno v roce 1813 v Londýně. V Praze vznikla první plynárna v roce 
1847 na Karlíně a do provozu bylo uvedeno prvních 200 lamp. V roce 1940 bylo v Praze v 
provozu přibližně deset tisíc plynových lamp [4]. Hlavními spalitelnými složkami svítiplynu 
je vodík, metan a oxid uhelnatý. Rozvody svítiplynu po městech, byly vlastně prvními 
energetickými sítěmi jako takovými. Zpočátku ovšem docházelo k výbuchům, které byly 
způsobeny malou zkušeností s médiem. I když výbuchy byly málo časté, měla veřejnost 
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zpočátku ke svítiplynu spíše odpor. Kromě osvětlení byl později svítiplyn používán i pro 
vytápění. Kvůli vysoké ceně, jej však lidé používali spíše jen pro vaření a svícení. Kolem 
roku 1900 nástup elektrických žárovek nahradil svítiplyn jako zdroj světla.  

Svítiplyn vyráběný karbonizací měl relativně velkou výhřevnost, mezi 20 - 23 MJ/m3. 
Proto byl později, ve dvacátém století, používán k vytápění. Konečnou pro vytápění 
svítiplynem však znamenal příchod zemního plynu, který byl výrazně levnější a měl lepší 
výhřevnost, asi 37 MJ/m3. Svítiplyn byl však dobrou přípravou pro zemní plyn, protože mohla 
být použita existující infrastruktura.  

Další využití našlo zplyňování při výrobě generátorového plynu, který byl používán v 
různých průmyslových aplikacích. Generátorový plyn byl získáván reakcí koksu se směsí 
vzduchu a vodní páry. Kolem roku 1920 bylo jen v USA na 1200 zplyňovačů, které 
zpracovávaly na 25 miliónu tun uhlí ročně [5].  Během druhé světové války zaznamenalo 
zplyňování obrovský rozmach. Plyn vyrobený ze dřeva a dřevěného uhlí byl používán pro 
pohon aut nebo také k výrobě vodní páry a elektřiny. V Německu za 2. světové války 
pracovalo 9 průmyslových zařízení na výrobu syntetického kapalného paliva (SKP) z plynu 
získaného zplyňováním uhlí o produkci asi 100 tisíc tun SKP/rok z každého [5]. Ale i 
průmyslová výroba syntetického plynu, stejně jako výroba svítiplynu, skončila s objevením 
zemního plynu. 

Významnou roli hrálo (a stále hraje) zplyňování mimo jiné také v chemickém průmyslu, 
například při výrobě amoniaku.  

 

1.2 Zplyňování v sou časnosti 
Zájem o zplyňování opět vzrostl mezi léty 1970 až 1980, když se objevily prognózy, že by 

zemní plyn mohl být vyčerpán během několika málo let. Také ropná krize v roce 1973 
přispěla k názoru, že je třeba alternativního zdroje paliva za zemní plyn. Nárůst zplyňování 
jasně ilustruje obrázek 1 [10]. 

Doslova znovuzrození zažívá zplyňování v posledních asi patnácti letech, co se týče 
využití v oblasti energetiky. Důležitou roli v tomto hrají 2 faktory. Jednak je to možnost 
ekologičtějšího využití uhlí, a ochrana životního prostřední je v poslední době dosti populární 
téma, zvlášť, když musí být dodržovány emisní limity. A druhým faktorem je celkové zvýšení 
efektivity konverze chemické energie ukryté v uhlí na energii elektrickou, které zplyňování 
přináší. 

Na základě průzkumu z roku 2003 existuje po celém světě 163 projektů týkajících se 
zplyňování, ve kterých je zapojeno 468 zplyňovacích jednotek. Většina existujících jednotek 
je zkonstruována k produkci syntetického plynu obsahujícího hlavně vodík a oxid uhelnatý. 
Syntetický plyn je dále využíván buď k výrobě vodíku, nebo je zpracováván Fischer-
Tropschovou syntézou, jejíž výslednými produkty jsou například motorové oleje, maziva 
nebo topné oleje. Nejnovější jednotky jsou ovšem navrhovány k produkci syntetického plynu, 
který je  spalován v plynových turbínách a vyrábí se z něj elektrická energie. Tyto jednotky 
jsou často součástí paroplynového cyklu zvaného IGCC, z anglického Integrated Gasification 
Combined Cycle, v překladu tedy kombinovaný cyklus s integrovaným zplyňováním. S tímto 
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cyklem je spojen i mezinárodní program čistého uhlí CCT - Clean Coal Technology (CCT), 
tedy něco jako Ekologické využití uhlí.  
 

 
Obrázek 1: Celosvětový nárůst syntetického plynu vyrobeného zplyňováním 
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2 Termodynamika zply ňování 
 

Při výzkumu jakéhokoliv chemického procesu  je nutné zkoumat termodynamiku (např. 
stav, při kterém reakce probíhá, jako je teplo, tlak atd.), ale také  kinetiku (např. rychlost a 
průběh reakce). 

Zplyňování probíhá při teplotách od 800°C do 1800°C. Konkrétní teplota závisí na 
charakteristice daného materiálu, konkrétně teplotách měknutí a tání popelovin. 

  

2.1 Reakce 
Při procesů zplyňování probíhá celá řada reakcí. Nejdůležitější jsou ty reakce, které 

zahrnují uhlík, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, vodík, vodu (nebo páru) a metan. Jsou to : 
 
 COOC 22 2 ↔+        (1) 

 22 COOC ↔+        (2) 

 OHOH 222 22 ↔+        (3) 
 
 COCOC 22 ↔+        (4) 

 222 HCOOHCO +↔+       (5) 
  
 422 CHHC ↔+        (6) 

 222 COHOHCO +↔+       (7) 

 OHCHHCO 2423 +→+       (8) 
  
   

Reakce (1) - (3) jsou spalovací reakce. Jedná se o reakce exotermní, to znamená, že se při 
nich teplo uvolňuje. Většina kyslíku, který je vháněn do zplyňovače, ať už ve formě čistého 
kyslíku nebo ve formě vzduchu se spotřebuje právě v těchto třech reakcích. Dochází při nich 
k uvolnění tepla potřebného k vysušení pevného paliva, přerušení chemických vazeb a 
přípravě reaktoru na další reakce.  

Reakce (4) je takzvaná Boudouardova reakce. Je endotermní a probíhá za stejných teplot 
jako reakce (1), ovšem mnohem pomaleji a bez přítomnosti katalyzátoru. Reakce hraje 
významnou roli při produkci čistého oxidu uhelnatého  

Reakce (5) je známa jako reakce vodního plynu (WGS - Water-Gas-Shift) . Zde se jedná o 
reakci endotermní, teplo se tedy spotřebovává a probíhá za vysokých teplot a nízkého tlaku. 

V reakci (6) vzniká metan, je nazvána metanizace.   
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3 Porovnání zply ňování a spalování 
 

Jak již bylo zmíněno, zplyňování není spalování ani zpopelňování. Zplyňování je proces, 
ve kterém jsou uhlíkaté látky přeměňovány na cennější a využitelnější produkty. Jak 
spalování, tak zplyňování přeměňují pevné látky na látky plynné. Zatímco zplyňování pracuje 
s omezeným množstvím kyslíku, u spalování je spotřeba kyslíku obrovská. Při spalování 
dochází k tepelné destrukci materiálů za účelem vzniku tepelné energie. Na druhé straně u 
zplyňování dochází způsobem, který je navíc šetrnější k životnímu prostředí, k přeměně 
paliva na produkty využitelné k různým účelům, například jako chemikálie, paliva nebo k 
výrobě energie. 

Uhlíkaté látky obsahují hlavně tyto prvky: uhlík, vodík, síra, dusík, kyslík a chlór. 
Zplyňováním jsou přeměněny na syntetický plyn, který obsahuje:  CO, H2, H2O, CO2, NH3, 
N2, CH4, H2S, HCl, COS, HCN, elementární uhlík a stopy těžkých uhlovodíkových plynů. 
Produkty spalování jsou CO2, H2O, SO2, NO, NO2 a HCl. 

Plyny vzniklé spálením prochází sérií procesů, které se starají o odstranění drobných 
částic, těžkých kovů a anorganických látek. Jedná se například o elektrostatické odlučovače 
popílku nebo odsiřovací zařízení. To jednak zvyšuje náklady a také roste množství odpadu, 
který musí být zpracován. Při zplyňování dochází ke zbavování nepotřebných látek 
jednodušší a efektivnější cestou. 
 

3.1 Přednosti zply ňování p řed spalováním 
Z hlediska vlivu na životní prostředí nabízí zplyňování řadu výhod oproti spalování 

pevných látek, těžkých olejů a odpadů z domácností. Z důvodu čištění syntetického plynu 
jsou rapidně zredukovány emise oxidů síry a dusíku, které způsobují kyselé deště, a také 
jemné pevné částice. Síra je přímo při zplyňování převáděna na sulfan (H2S) a dusík na 
dvouatomový dusík (N2) a amoniak (NH3). Sulfan i amoniak jsou v následných čistících 
procesech odstraněny. Proto, když je později plyn spalován v plynových turbínách k výrobě 
elektřiny anebo je spalován za účelem výroby páry nebo teplé vody je produkce dusíkatých a 
sirnatých oxidů již značně omezena. Kromě odstranění nežádoucích látek již přímo v průběhu 
zplyňování, prochází vyrobený syntetický plyn ještě řadou čistících procesů, aby byl vhodný 
pro plynové turbíny.  

Dalším hlavní výhodou zplyňování je, že nedochází ke vzniku furanu a dioxinu, což jsou 
vysoce toxické látky. Právě spalovaní organických látek je hlavním zdrojem těchto 
karcinogenních škodlivin. Důvody proč tyto látky nevznikají jsou dva:  

 1.) Nedostatek kyslíku zabraňuje vzniku chlóru z kyseliny chlorovodíkové a  
      nevznikají tak žádné chlornaté sloučeniny. 

 2.) Vysoká teplota při zplyňovacích procesech zaručeně zničí všechny zárodky furanu 
      a dioxinu. 
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Z důvody nedostatku kyslíku nedochází ke vzniku chlóru ani při samotném spalování 
syntetického plynu v plynových turbínách. Stejně tak ani dioxin a furan nevznikají při 
následném spalování plynu. 
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4 Paliva 
 

Palivem pro zplyňování může být celá řada produktů. Mohou to být paliva pevná, kapalná 
nebo dokonce i plynná. Některé z těchto materiálů by byly jinak jen bezcenným odpadem. 
Mezi pevná paliva patří všechny typy uhlí, dále petrolejový koks, biomasa a také odpady z 
domácností či různé jiné odpady. Z kapalných paliv jsou to hlavně zbytky z rafinérií při 
zpracování ropy a různé jiné odpady z chemických závodů. K plynným palivům patří zemní 
plyn a různí chemické odpadní plyny. 

Uhlí je již nyní nejvyužívanější palivo pro zplyňování a právě u uhlí se v budoucnu 
očekává největší nárůst. Celosvětovou produkci syntetického plynu podle paliv uvádí 
obrázek 2 [15].  
 

 
Obrázek 2 :Podíl jednotlivých paliv 
 

4.1 Uhlí 
Ačkoliv různé alternativní zdroje elektřiny jsou na vzestupu a roste také podíl jaderných 

elektráren na celkové výrobě elektřiny, uhlí je stále nejrozšířenějším palivem využívaným pro 
výrobu elektřiny. A v dalších letech také zůstane hlavním pilířem energetiky. V současnosti 
svět ale hledá účinnější a hlavně čistější formy jeho využití, protože ekologické nároky jsou 
stále vyšší. Navíc, pokud stát vypustí do ovzduší méně emisí CO2, než mu bylo povoleno, 

Podíl paliv na výrob ě syntetického plynu  

Biomasa 
1% 

Plyn 
7% 

Petrolejový koks 
2% 

Ropa
29% 

Uhlí 
61% 
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nabízí se možnost zhodnocení emisních povolenek. V současných klasických uhelných 
elektrárnách dochází k odstranění síry, dusíkatých zplodin a prachu až na konci spalovacího 
procesu, což se nejeví jako perspektivní řešení. A právě zplyňování uhlí se jeví jako slibná 
technologie. Škodlivé emise jsou neutralizovány již ve stupni spalování a výsledný produkt 
může být spálen v plynové turbíně. Je tak snížena hrozba emisí a vzniku skleníkových plynů. 
Jak už bylo řečeno, existují mezinárodní programy čistého uhlí (CCT), které se staly 
samostatným oborem energetiky. 

Celkové  prokázané zásoby uhlí jsou v současnosti 826x109 tun. Roční spotřeba je 
3278.3x106 tun uhlí (BP 2009 [6]). Tabulka 1 [6] zobrazuje rozložení světových zásob podle 
světadílů. Poměr R/P znamená poměr celkových rezerv k roční produkci (z anglického 
reserve a production). Pokud tedy R/P poměř pro celý svět je 119, znamená to, že při 
současné spotřebě má svět zásoby uhlí na 119 let. Je ovšem na pováženou, jak věrohodný 
tento údaj je, protože stejný údaj ze stejného zdroje, pouze z roku 2001, hovoří o zásobách 
uhlí na 216 let. 
 

Světové zásoby uhlí 
  
 Tabulka 1 Světové zásoby uhlí 

      % z celkových zásob R/P poměr 
Severní Amerika  29,8%  235 
Jižní a střední Amerika 1,8%  181 
Evropa a Euroásie  33,0%  236 
Afrika a Střední Východ 4,0%  131 
Asie a Tichomoří  31,4%  59 
Svět     100%   119 

  

4.1.1 Typy uhlí 
Existují různé typy uhlí s různými vlastnostmi jak chemickými, tak i fyzikálními (např. 

spékavost a pórovitost). Tyto vlastnosti jsou závislé hlavně na stáří uhlí a na hloubce, ve které 
uhlí vznikalo. Všechny typy uhlí mají svůj původ v odumřelých zbytcích rostlin a živočichů. 

Typy uhlí jsou následující1: 
Rašelina - je to vrstva, částečně rozloženého živočišného materiálu. Je to první stadium 

při přeměně na uhlí. Je široce používána v rozvojových zemích jako palivo pro domácnosti. 
Lignit  - lignit neboli také hnědé uhlí je geologicky staré přibližně 40 000 let. Má hnědou 

barvu a může být měkké a vláknité. Obsahuje poměrně velké množství vody (až 70 %) a také 
plno nepříjemných příměsí, z nichž největší problémy způsobují sloučeniny síry. S postupem 
vývoje uhlí ztrácí vláknitost a jeho barva je tmavší. 
Černé uhlí - je mnohem starší než hnědé uhlí. Vzniklo v prvohorách (260 miliónu let ) a 

druhohorách (105-65 miliónu let). Je o mnoho kvalitnější, co se týče výhřevnosti i co se týče 
nežádoucích příměsí než uhlí hnědé. I černé uhlí však může obsahovat ještě poměrně dost 
příměsí a mít vysoký podíl vlhkosti. Takovému uhlí se říká sub-bituminózní a je jakýmsi 
stupněm mezi černým a hnědým uhlím. V některých částech světa se nazývá "černý lignit". 

                                                 
1 Rozdělení uhlí je v různých literaturách odlišné. Čerpal jsem převážně z literatury [1] a [2]. 
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Kvalitní černé uhlí, které vznikalo hluboko pod vrstvami ostatních horninám obsahuje pouze 
3% vody. 

Antracit - je posledním stupněm karbonizace. Jedná se o nejkvalitnější uhlí. Je černý 
tvrdý a lesklý. Neobsahuje už prakticky žádnou vodu a obsah těkavých látek je minimální. Při 
vzniku byl vystaven vysokému tlaku a teplu. 

Srovnání mimo jiné výhřevnosti jednotlivých typů uhlí uvádí tabulka 2. 
Je důležité zmínit, že stupeň karbonizace má sice co dočinění s kvalitou uhlí, ovšem, s 

tím, jak se uhlí vyvíjí, zároveň roste podíl popelovin. A to úměrně tomu, jak ubývá vody a 
těkavých látek.  
 

Klasifikace uhlí 
  
 Tabulka 2: Klasifikace uhlí 

Typ   Těkavé látky Vázaný uhlík Výh řevnost 
   %  %  MJ/kg 
Antracit  <8  >92  36-37 
Černé  8-22  78-92  32-36 
Hnědo-černé 22-27  73-78  28-32 
Hnědé (lignit) 27-35   65-73   26-28 

  

4.1.2 Rozbor uhlí 
K rozboru jakéhokoliv typu uhlí byly vyvinuty metody, které mají být přehledným 

průvodcem pro spotřebitele uhlí spíše než podrobným chemickým rozborem. Jsou používány 
2 hlavní typy : Základní rozbor uhlí (proximate analysis) a elementární rozbor uhlí  (ultimate 
analysis). 

Základní rozbor uhlí: 
Základní rozbor uhlí se zabývá vlhkostí, těkavými látkami, uhlíkem a popelovinami v 

uhlí. Tento rozbor v podstatě poskytuje základní údaj o kvalitě a typu uhlí. Metody k 
provádění této analýzy byly normalizovány hlavními institucemi, které se zabývají normami 
(např. ASTM, ISO, DIN). Tyto metody se můžou mírně lišit, proto je dobré vědět, podle které 
metody jsou data zpracovány. 

Vlhkost je zjišťována sušením uhlí po dobu jedné hodiny při teplotě mezi 104-110°C. 
Metoda zjišťuje jak vlhkost povrchovou, způsobenou například deštěm, tak vlhkost vnitřní. 
Vnitřní vlhkostí se myslí voda, která je volně vázána přímo v uhlí. Vlhkost může dosahovat 
hodnot od několika málo procent u antracitu až do 60-70% u hnědého uhlí. 

Těkavé látky jsou zjišťovány zahřáním uhlí po určitou dobu na určitou teplotu. Odečtením 
úbytku váhy způsobeného vypařením vody od celkového úbytku váhy dostaneme množství 
těkavých látek skládajících se z různých organických plynů. 

Popel je anorganický nespalitelný zbytek, který zůstane po spalování uhlí. Skládá se z 
křemíku, hliníku, vápence, oxidu železitého, magnesia, oxidu titaničitého a sirných sloučenin. 

Vázaný uhlík  je spalitelný zbytek, který zůstane po odstranění těkavých látek, vody a 
popelovin. Obecně je to ta část paliva, která se spálí v pevném stavu. 
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Ačkoliv základní rozbor uhlí už řekne sám o sobě mnoho informací o uhlí, pro zplyňování 
je důležité znát také elementární rozbor uhlí, který se zaobírá prvkovým složením a 
uhlovodíkovou částí uhlí. 

 
Elementární rozbor uhlí 

V elementárním rozboru uhlí je udáváno procentuální složení uhlíku, vodíku, kyslíku, síry 
a dusíku. Znalost obsahu síry v uhlí je pro zplyňování velmi důležitá. Podíl síry v uhlí se 
pohybuje v rozmezí od 0,5 do 6% [2]. Síra je obsažena v uhlí ve třech formách : pyritická síra 
(FeS2), v různých organických sloučeninách a ve formě síranů. Většina síry se vyskytuje ve 
formě pyritu. Obsah dusíku se pohybuje se pohybuje v rozmezí od 0,5 do 2,5%. Při 
zplyňování vzniká z dusíku pouze malé množství amoniaku a kyanovodíku (HCN), zbytek se 
přemění na elementární dusík.  

 
 

   Tabulka 3: Detailní chemická analýza 
    minerálů ve vzorku uhlí (v ppmw)  

 
   Pozn.: ppmw = miliontina hmotnosti 

    
Kromě prvků popsaných v elementárním rozboru, obsahuje uhlí ještě další minerály. Ty 

můžeme rozdělit na makrosložky, jejichž obsah je udáván v procentech hmotnosti a 
mikroložky nebo stopové prvky, které jsou udávány v ppmw (z anglického parts per milion, 
tedy v miliontinách z celkové hmotnosti). Mezi ty, které stojí za zmínění je určitě chlór. Jeho 
obsah bývá většinou do 1%, ale v některých typech uhlí může dosahovat hodnoty až 2,5%. V 
kombinaci s dusíkem vzniká žíravina. Chloridy můžou způsobovat 3 nežádoucí efekty ve 
zplyňovacích reaktorech: 

1) Chloridy mají bod tání mezi 350-800°C. Usazují se v chladiči syntetického plynu a 
zanášejí jeho povrch.  

2) V reaktoru mohou chloridy reagovat s vodíkem, vzniká HCl, který snižuje pH čistící 
vody nebo kondenzátu. 
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3) Chloridy mohou vytvořit NH4Cl (salmiak). Ten se při teplotách nižších než přibližně 
280°C usazuje v ekonomizérech a může způsobovat chloridovou korozi.  

 
Uhlí obsahuje rovněž fosfor, ten ale z hlediska zplyňování není příliš důležitý, hraje roli 

například v ocelářství. Detailní chemická analýza ostatních prvku je uvedena v tabulce 3 [2]. 
 
 
 
 

4.1.3 Ostatní vlastnosti 
 
Výhřevnost 

U výhřevnosti se můžeme setkat se dvěmi podobnými pojmy a to výhřevnost a spalné 
teplo. Výhřevnost (anglicky LHV- lower heating value) udává, kolik energie se uvolní 
spálením jednotkového množství paliva. Není zde započtené měrné skupenské teplo páry 
obsažené ve spalinách, protože se předpokládá, že je nevyužitelné. Naproti tomu ve spalném 
teplu (HHV- higher heating value) se počítá i s tímto teplem, protože se předpokládá, že voda 
uvolněná spalováním zkondenzuje. Výhřevnosti se zjišťují spalováním vzorku v kalorimetru. 
Dají se ovšem zjistit i početně, například podle Dugongovy formule: 

 
HHV v MJ = 33,86*C+144,4*(H-O/8) +9,428*S (9) 
 
kde C, H a O jsou podíly hmotnosti zjištěné v konečném rozboru. 

Spékavost a index puchnutí 
Index puchnutí se zjišťuje zahříváním určitého vzorku po specifikovanou dobu na určitou 

teplotu a porovnává se jeho tvar a velikost s definovaným vzorkem. Index puchnutí je 
důležitý indikátor pro spékavost uhlí a jeho rozpínání při zahřívání. 

Tvrdost 
Fyzikální vlastnosti nejsou pro zplyňování až tak důležité. Tvrdost uhlí je podstatná u 

zplyňování hlavně při drcení a mletí uhlí. Uhlí s vysokým obsahem popelovin a velkou 
tvrdostí není příliš vhodné pro zplyňování, protože se zvyšují náklady na mletí a drcení.  

Hustota 
Hustota hraje roli hlavně při transportu uhlí.  
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5 Technologie zply ňování uhlí 
 

V současnosti jsou používané  3 základní technologie pro zplyňování uhlí a jsou to tyto: 
 

• V sesuvném loži (Moving  - Bed) 
• Fluidní zplyňování (Fluid -Bed) 
• V unášivém loži (Entarined-Flow) 

5.1 Zplyňování v sesuvném loži 
Je to nejstarší ze všech procesů používaných ke zplyňování. Uhlí se pohybuje v reaktoru 

pomalu dolů působením vlastní gravitace. Uhlí je postupně zplyňováno a mění se v koksové 
částice a popel. Reakci pomáhá směs páry a kyslíku, která je vháněna ze spodu v protiproudu. 
Surový plyn stoupá nahoru a je odváděn na vrchu generátoru. Výstupní plyn má relativně 
nízkou teplotu mezi 400 - 500°C, i když během procesu dosahuje teplot mnohem vyšších. 
Velikost zrn uhlí je 5 - 50 mm. 

Technologií používajících zplyňování v sesuvném loži je více, ale mezi nejpoužívanější 
patří technologie Lurgi a British Gas Lurgi. 

5.1.1 Technologie Lurgi 
Tato technologie byla patentována již v roce 1927. První komerční využití bylo k výrobě 

svítiplynu. To, že tato technologie byla dlouho jedinou technologii tlakového zplyňování uhlí 
pro ní znamenalo velký komerční úspěch. 

Reaktorová nádoba je dvouvrstvá. Mezera mezi stěnami je vyplněna vodou, která 
poskytuje intenzivní chlazení reaktoru a zároveň dochází k produkci páry.   

Uhlí je mechanicky přiváděno do reaktoru a poté se pomalu pohybuje směrem dolů. 
Postupně prochází procesem sušení, odstranění těkavých látek, zplyňováním a spalováním. 
Popel ze spalování je odváděn pomocí rotačního roštu na dně reaktoru.  Popel je zchlazován 
vstupující směsi páry a kyslíku na teplotu zhruba 300 - 400°C. 

Zplyňovací médium (směs vzduchu a páry) vstupuje do lože dnem přes rošt. Je zahříváno 
pomocí vystupujícího popela. Poté vstupuje do oxidační zóny (spalování), kde kyslík reaguje 
a vzniká převážně oxid uhličitý. Tyto reakce jsou silně exotermní a vznikající teplo je 
využívání k chodu dalších reakcí. V této fázi dosahují teploty v reaktoru nejvyšších teplot, až 
1100°C.  Další fází je redukční zóna (zplyňování). Oxid uhličitý a pára reagují s uhlím za 
vzniku oxidu uhelnatého, vodíku a metanu. Reakce, které probíhají jsou reakce vodního 
plynu, Boudourdova reakce a metanizace (popsané v kapitole 2.1). Horký plyn vystupující z 
reaktoru ještě způsobí částečnou karbonizaci a vysouší vstupující uhlí. Výsledný plyn má sice 
vysoký obsah metanu, ale obsahuje zároveň i dehty, fenoly, amoniak a další škálu různých 
uhlovodíků. Proto hned po výstupu z reaktoru dochází ke zchlazení, kde většina uhlovodíků 
zkondenzuje. Potom ještě následuje čištění. Látky vznikající při čištění nemusí být nutně 
odpadem, například tak můžeme získávat čistý amoniak. 

Tato technologie je široce rozšířena po celém světě. Například v USA převážně pro 
výrobu náhradního zemního plynu, v Číně pro výrobu svítiplynu, amoniaku a vodíku. Pro 
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výrobu elektrické energie v IGCC je používán v Německu nebo právě také u nás, v České 
Republice, v elektrárně Vřesová. Plyn získaný z Lurgi generátorů má vysoký podíl metanu 
(10 - 15%), což je pro spalování výhodou, protože má tím pádem vyšší výhřevnost. Ilustraci 
poskytuje obrázek 2 [2]. 

 
Obrázek 2: Tlakový generátor Lurgi 

 
 

5.1.2  Technologie British Gas/Lurgi (BLG) 
Tato technologie byla vyvinuta společnostmi British Gas a Lurgi. Je vhodná pro odvádění 

popela s velkým obsahem strusky. První práce na vývoji začaly v padesátých a šedesátých 
letech, ale s objevem zemního plynu ustaly. Pokračovalo se až v roce 1974 při ropné krizi. 
Hlavními důvody, které vedly k vývoji tohoto typu zplyňovače a výhody jsou: 

• zvýšení produkce CO a H2,   

• tento reaktor je vhodný pro typy uhlí s nízkým bodem měknutí, 

• reaktoru nevadí prach, 

• redukce spotřeby páry. 
Kvůli celkovému úpadku zájmu o zplyňování uhlí kolem roku 1980 došlo k prvnímu 

komerčnímu využití této technologie až v roce 1990 v Německu, kde se zplyňovala směs 
lignitu a pevného komunálního odpadu a získaný plyn se používal k výrobě metanolu a 
elektřiny [2]. 
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Základní princip je stejný jako u Lurgi technologie. Horní část reaktoru je i konstrukčně 
stejná. Spodní část ale na rozdíl od Lurgi reaktorů neobsahuje rošt, který sloužil k distribuci 
zplyňovacího média a k odstraňování popela. U BLG reaktorů zastupuje podobnou funkci 
takzvaný tuyeres systém. Spodní část reaktoru obsahuje tavnou lázeň, kde je oddělována 
tekutá struska, která ztuhne do pevného stavu. 

5.2 Zplyňování ve fluidní vrstv ě 
U těchto systému je uhlí udržováno v turbulentním pohybu vlivem proudícího 

zplyňovacího média (nemusí se samozřejmě jednat pouze o uhlí, princip je stejný i pro 
například biomasu či jiné zplyňované látky). Vývoj technologie fluidního spalování sáhá do 
počátku dvacátých let dvacátého století. 

Zplyňovací médium je v tomto případě opět směs vodní páry a kyslíku. Ačkoliv, pokud 
má být výsledný plyn použitý k výrobě elektřiny, může být využito zplyňování se vzduchem a 
v případě zplyňování biomasy se tak i často děje. Zplyňovací médium plní dvě funkce. Jednak 
podporuje reakce uvnitř reaktoru a je také fluidním médiem - udržuje látky ve vznosu. To, že 
jeden faktor ovládá zároveň dvě funkce může způsobovat mírné komplikace při provozu, 
protože chceme-li regulovat jednu, regulujeme zároveň i druhou. Tyto problémy se projevují 
hlavně při spouštění a zastavování reaktoru. 

Při fluidním zplyňování je palivo nadnášeno zespodu proudícím plynem. Pokud by 
docházelo k tavení a spékání popelovin, začaly by spečené časti padat ke dnu, byla by 
narušena fluidní vrstva a navíc by byl s jejich odstraněním značný problém. Proto se teplota 
v reaktoru udržuje pod teplotou spékání, a to je pro uhlí v rozmezí 950°C - 1100°C [2]. Na 
druhou stranu, tyto relativně nízké teploty způsobují, že výsledný syntetický plyn obsahuje 
více dehtu. To proto, že při pomalém zahřívání uhlí vzniká více těkavých látek a k tepelnému 
štěpení dehtů dochází v při nižší teplotě v menší míře. 

Fluidní zplyňovače používají méně kvalitní typy uhlí jako je rašelina, lignit nebo biomasa, 
i když to nemusí být pravidlem. Méně kvalitní uhlí má totiž větší reaktivitu a nepotřebuje tedy 
tak vysoké teploty.  

Uhlí ve fluidnímu zplyňování musí být rozdrcené. Je třeba vyvarovat se částí větších než 
10 mm. Rovněž není vhodné uhlí s velkým obsahem drobných částic. Proces je celkově 
doprovázen vysokým stupněm úletu drobných částic [3]. Až 95% pevného obsahu vrstvy je 
popel, který zůstane po tom, co uhlík opustí reaktor ve formě plynu. Drobné částice jsou 
unášeny spolu s horkým surovým plynem a opouštějí reaktor, což je nežádoucí. Většina je 
zachycována v cyklónových odlučovačích a vracena zpět do reaktoru. Je ale třeba dávat 
pozor, aby nedošlo k zadušení celého sytému. 

Fluidní vrstva způsobuje velice dobré promáchávání mezi palivem a oxidantem, a to má 
velmi dobrý vliv na tepelnou přeměnu. Má to ovšem i nevýhodu. Je totiž potřeba odstranit již 
zreagované částice, které obsahují pouze popel. Odstranění těchto částic je však nevyhnutelně 
spojeno i s neúmyslným odstranění ještě nezreagovaného uhlíku. Nejdokonalejší existující 
fluidní procesy dokáží přeměnit 97% uhlíku. Procesy využívající hořákového zplyňování 
nebo zplyňování v sesuvném loži dokáží přeměnit až 99% uhlíku. Pouze u tlakového 
zplyňování biomasy se při použití fluidní vrstvy dosahuje účinnosti 99%[2].  
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Do reaktoru je přidáván drcený vápenec, který má za úkol zachytit síru, která je obsažena 
v plynu. Vyhneme se tak následnému složitějšímu odstraňování síry. Vápenec se ale nikdy 
kompletně nepřemění v sádru a proto popel obsahuje zbytky nezreagovaného vápence. Popel 
je odstraňován ze spodu lože nebo pomocí cyklónových odlučovačů nahoře reaktoru.  
 

 
Obrázek 3: Reaktor Lurgi s cirkulujícím ložem 

 
Technologií, které používají zplyňování ve fluidní vrstvě je celá řada. Nejstarší, dnes již 

téměř nepoužívaný je Winklerův proces, patentovaný v roce 1922. Zpracovával hnědé i černé 
uhlí. Mezi nejpoužívanější technologie v současnosti patří HTW, KRW a U-gas. 

HTW proces - High Temeperature Winkler proces byl vyvinout firmou Rheinbraun 
primárně pro zplyňování lignitu, firma Rheinbraun totiž byla důležitou těžařskou firmou 
lignitu. Hlavním vylepšení oproti Winklerovu procesu bylo zvýšení provozního tlaku až na 
3 MPa. HTW proces obsahuje regeneraci tepla, kde je syntetický plyn ochlazován z 900°C až 
na 300°C. Demonstrační jednotka na výzkum pro použití s aplikacemi IGCC byla postavena 
například ve Wesselingu v Německu, ale nyní je již zavřená. 

CFB proces - Circulating Fluid-Bed, tedy proces s cirkulující vrstvou. Protiproudový 
plyn dosahuje vyšších rychlostí, až 5 - 8 m/s. Cirkulace částic uvnitř lože je mnohem 
intenzivnější než u ostatních fluidních reaktorů. Výhodou je, že nezáleží na velikosti a tvaru 
zrn. Proto je tato metoda vhodná pro spalování biomasy a odpadů.  

Ještě s vyššími rychlostmi plynu pracuje KBR Transportní  zplyňovač (Keellog Brown 
and Root). Rychlosti plynu se pohybují v rozmezí 11 - 18 m/s. 
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 V Agglomerating Fluid-Bed procesu se dosahuje v určitém místě tak vysokých teplot, 
že dochází k měknutí popelovin. Cílem skutečně je, aby docházelo ke kontrolovanému 
spékání popelovin. Na základě tohoto principu byly vyvinuty dva procesy: U-gas a KRW 
proces (Kellog Rust Westinghouse). Několik U-gas generátoru je používáno v Číně, IGCC 
elektrárna využívající KRW proces stojí ve spojených státech, v Nevadě. 

Pro hnědé uhlí s vysokým obsahem vody byl speciálně vyvinut HRL proces ve státě 
Viktoria v Austrálii. Proces využívá horký syntetický plyn z CFB generátorů k vysoušení uhlí 
s obsahem vody 60 - 67%. Při vstupu do generátoru je obsah vody už jen kolem 5 - 10%. Celý 
proces i se spalovací turbínou se nazývá: Integrated Drying Gasification Combined Cycle -
IDGCC (kombinovaný cyklus s integrovaným vysoušením a zplyňováním uhlí). 
 

5.3 Zplyňování v unášivém loži 
 

Někdy se můžeme setkat také s názvem hořákové zplyňování. Směr pohybu paliva a směr 
proudu plynu jsou při hořákovém zplyňování stejné. Doba setrvání paliva v reaktoru je 
poměrně krátká, pouze v řádu sekund. Používá se práškové uhlí o zrnitosti 100 µm nebo 
menší. Kvůli krátké době setrvání uhlí v reaktoru jsou vyžadovány vysoké teploty. Proto 
všechny typy reaktorů pracují při teplotách, při kterých dochází ke struskování popelovin. 
Kvůli vysokým teplotám v reaktoru je hořákové zplyňování náročnější na spotřebu kyslíku. 
Jako palivo může být použito prakticky jakékoliv uhlí bez omezení. V praxi se však paliva s 
vysokým obsahem popelovin a s vysokým obsahem vody nepoužívají, protože mají vysokou 
spotřebu kyslíku a jiná metoda zplyňování může být výhodnější z ekonomické hlediska.  
Používá se tedy hlavně černé uhlí a antracit. 

Většina z úspěšně fungujících procesů zplyňujících uhlí, které byly vyvinuty po roce 1950 
jsou reaktory pracují na principu hořákového zplyňování ve "struskujícím" režimu. Pracovní 
tlak se pohybuje mezi 2 - 7 MPa a teplota minimálně okolo 1400 °C. Hořákové zplyňování je 
preferováno pro tvrdé uhlí a je používáno pro valnou většinu komerčních IGCC aplikací [2].  

Zplyňovacím médiem je čistý kyslík nebo směs kyslíku s párou. Částice uhlí reagují se 
stejnosměrně proudící párou a kyslíkem. Všechny typy generátoru pracují při vysokých 
teplotách, při kterých dochází ke struskování popelovin. Tyto vysoké teploty zároveň zaručí 
destrukci dehtů a olejů. Účinnost konverze uhlíku může dosahovat až 99%. Hořákové 
generátory produkují nejkvalitnější plyn, protož obsahuje nejmenší podíl metanu. Spotřeba 
kyslíku, jak už bylo řečeno, je relativně vysoká. Vystupující surový plyn obsahuje ještě velké 
množství tepla.  

Generátory se mohou lišit v provedení, a to podle paliva (suché uhlí nebo směs uhlí a 
vody), provedení reaktorové nádoby, odvedení zbytkového tepla z vyrobeného plynu nebo 
podle konfigurace pro vstup paliva. Nejznámější uspořádání jsou vrchem plněné reaktory na 
směs uhlí a vody, bočně plněné generátory na suché uhlí a vrchem plněné generátory na suché 
uhlí. Některé generátory používají dvoukomorový systém, ve snaze dosáhnout menší spotřeby 
kyslíku a nižší teploty výstupního plynu. 
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Generátory na suché uhlí 
Výhodou je, že mají menší spotřebu zplyňovacího média. Spotřeba kyslíku je asi o 25% 

nižší než u generátorů na směs vody a uhlí. 
Jednokomorové generátory produkují velice čistý plyn, obsahující pouze stopy 

uhlovodíku s obsahem metanu pod 0,1 mol%. Téměř všechen uhlík je přeměněn na oxid 
uhelnatý. Příkladem jednokomorového zplyňování je SCGP proces (Shell Coal Gasification 
Proces), Prenflo proces a Novell proces. SCGP proces je využíván například ve 250 MW 
IGCC elektrárně v Buggenumu, v Nizozemsku [2].  

Vylepšením efektivity procesu se může dosáhnout přidáním druhé komory. V druhé 
komoře se nevyskytují tak vysoké teploty a nedochází ke spékání popelovin. Výsledkem je 
menší spotřeba kyslíku a nižší teplota vyrobeného plynu. V praxi to může znamenat zvýšení 
účinnosti celého IGCC cyklu z 50 na 50,9%. Na druhou stranu, v důsledku nižších teplot ve 
druhé komoře je výsledný plyn více znečistěný a obsahuje větší podíl metanu.  

 
Obrázek 4: Kopperův-Totzekův generátor 

 
Generátory na uhelnou kašovitou směs 

Hlavní výhodou těchto generátorů je metoda tlakování uhlí. Používají se čerpadla a celý 
systém je menší a méně nákladnější než u suchého uhlí. Navíc se dosahuje tlaků až 20 MPa, 
zatímco u suchého uhlí pouze 5 MPa.  
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U jednokomorových generátorů musí být palivo zbaveno vody a zahřáno na teplotu 
tečení. Má tedy vyšší spotřebu kyslíku ve srovnání s generátory na suché uhlí. Obsah oxidu 
uhelnatého v získaném plynu je vyšší, než u suchého uhlí.  

Zavedení dvoukomorového systému má prakticky stejné výhody a nevýhody jako u 
generátorů na suché uhlí. 

I u technologie hořákového zplyňování, stejně jako u fluidního zplyňování, existuje celá 
řada procesů. Jako například Kopperův-Totzekův postup (obrázek 4 [2]). Uhlí a kyslík 
vstupují z boku reaktoru, plyn opouští reaktor vrchem. Teplota plynu je 1500 °C a je 
zchlazován na 900 °C. Struska je ochlazována a granulována v lázni pod reaktorem. Z dalších 
procesů můžu jmenovat SGCP proces, Prenflo proces, Noellův proces, Texaco proces, CCP 
Proces - generátory od japonské firmy, Eagle generátory - rovněž japonské. 
 

5.4 Srovnání 
 

Na obrázku 5 jsou zjednodušeně ukázány všechny 3 principy popsány výše, tabulka 4 
potom nabízí stručné srovnání. 

 
Obrázek 5: A) Sesuvné lože, B) Fluidní lože, C) Hořákové zplyňování , zdroj [2] 

 
       Tabulka 4: Srovnání technologií 

  Sesuvné lože Fluidní lože Unášivé lože 
Výstupní teplota plynu °C  420-650 920-1050 1200 
Velikost zrn uhlí <50 mm <6 mm <100 µm 
Forma popele suchý/struska suchý/spečený struska 
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6 Chlazení a čištění 
 

Složení získaného plynu závisí jednak na použitém palivu a také na technologii použité 
pro zplyňování. Tabulka 5 [1] uvádí typické vlastnosti syntetického plynu při použití různých 
paliv některých IGGC aplikací. Teplota plynu se pohybuje v závislosti na použité technologii 
od 550°C až  1600°C. Předtím, než je plyn používán, ať už k výrobě elektřiny nebo k jiným 
aplikacím, musí dojít k jeho vyčištění, protože je obsahuje různé druhy nečistot. Čištění má za 
úkol splnit hlavně tři věci, a to je odstranění prachových částic, odstranění síry a odstranění 
sloučenin NOx. Rovněž je nutné plyn ochladit. Odpadní teplo může být navíc dále 
zužitkováno například k výrobě páry. 

  
Tabulka 5: Typické složení syntetického plynu 

 

6.1 Chlazení plynu 
Nejvyšších teplot se dosahuje při hořákovém zplyňování. Při chlazení plynu se potom 

nedá vyhnout tomu, že některé částice popílku unesené plynem se dostanou do rozmezí teplot, 
ve kterém se začnou stávat lepkavými. Proto je dobré zchladit plyn co nejrychleji alespoň na 
teplotu, ve které je již popílek suchý, a to je přibližně 900°C.  

 U fluidního zplyňování se teploty plynu pohybují v rozmezí 900 - 1000°C. I po průchodu 
cyklónem obsahuje plyn popeloviny a proto se při konstrukci chladiče musí počítat s vlivem 
eroze. U fluidních zplyňovačů je do paliva přidáván vápenec za účelem navázání síry. CaO 
potom může reagovat s CO2 za vzniku CaCO3, který se může v chladiči usazovat. 

U plynu získaného z generátoru pracujícím na principu sesuvného lože jsou teploty nízké, 
kolem 350-500°C.  Chlazení je komplikováno přítomnosti dehtů, které mohou znečišťovat 
výměníky, pokud teplota klesne pod bod kondenzace nejtěžších složek dehtu. V praxi to 
znamená, že v chladiči může být generována pouze nízko nebo středně-tlaká pára.  

Nejsložitější jsou chladící zařízení u hořákového zplyňování. Největším problémem je 
přechod z oblasti teplot, ve kterých vzniká struska do oblasti teplot, kde již nevzniká. Toto 
rozmezí teplot by mělo být překročeno ihned po opuštění plynu reaktoru, ideálně tak, že plyn 
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že plyn není vůbec v kontaktu se stěnami dokud není dostatečně zchlazen. Chlazení při 
hořákovém zplyňování může být dosáhnuto čtyřmi způsoby: 

• sálavé chlazení 
• vodní chlazení 
• plynové chlazení 
• chemické chlazení 
 
Sálavé chladiče využívají pouze přenosu tepla z plynu pomocí sálání.  
Při vodním chlazení je do plynu přidávána voda, která se mění na páru. Používá se buď 

částečné chlazení, kdy se plyn ochladí na teplotu zhruba 900°C nebo úplné chlazení. Částečné 
chlazení je využito v Koppers-Totzek procesu. Úplné zchlazení vodou je sice levné a účinné, 
ale energeticky nevýhodné. Teplo, který by mohlo být využito je znehodnoceno vodní párou, 
která je součástí ještě nevyčištěného plynu. Při následné kondenzaci při čištění je voda značně 
kontaminována a vyžaduje důsledné čištění. Ovšem pro případ, kdy je dál z plynu vyráběn 
amoniak nebo vodík, je obsah vody v plynu výhodou. Ať se jedná o částečné nebo úplné 
zchlazení, přidání vody do plynu způsobuje reakci 5 (kapitola 2.1) , čímž se do určité míry 
zvyšuje obsah CO2 a poměr H2/CO.  

Při chlazení plynem je plyn, který již byl zchlazen, vyčištěn od pevných částic a 
přefiltrován rozdělen na 2 přibližně stejné časti. Jedna pokračuje dále v procesu a jedna se 
vrací zpět a je použita jako chladící médium. Je možné chladit plyn i pod teploty nižší než 
900°C, ale značně již vzroste spotřeba plynu pro chlazení. Proto se v praxi používá chlazení 
plynu jen do teplot přibližně 900°C. Komerční procesy využívající tento typ chlazení jsou 
SCGP a Prenflo proces. 

Při chemickém chlazení je využitelné teplo plynu opouštějícího první komoru hořákového 
zplyňovače využito k endotermní reakci vodního plynu při zplyňování v druhé komoře 
reaktoru. Tohoto chlazení používají MHI, EAGLE nebo E-Gas procesy. Nevýhodou je, že 
plyn vycházející z první komory je vháněn do druhé komory, kde při kontaktu s uhlím mohou 
vznikat další dehty. 

Aby tedy plyn mohl projít čistícím procesem musí být nejdříve ochlazen. A to na takovou 
teplotu jaká je požadována při čistění. Jako první přichází na řadu odstranění jakýchkoliv 
pevných částic, které je možné efektivně provádět při teplotách nižších než 500°C. Při 
odstraňovaní kyselinových par a amoniaku musí být plyn dále ochlazen téměř až na teplotu 
okolí. Při chlazení je  snaha využít veškeré možné teplo k produkci páry, čímž se zvyšuje 
celkový účinnost IGCC elektráren. 

Chlazení může být často nejdražší části celého systému na zplyňování uhlí. Jsou totiž 
kladeny vysoké nároky na materiál. V mnoha místech musí být použita drahá, legovaná ocel, 
protože všechny znečušťující látky jsou stále obsaženy v plynu. Hrozí riziko eroze popílkem, 
dále plyn obsahuje sloučeniny síry, sloučeniny chlóru a podobně. 

I u chladičů platí že pořizovací cena jde ruku v ruce s účinností. Chlazení vodou je velice 
levné, ale s omezenou účinností, naproti tomu u plynových chladičů je cena vyšší, ale stejně 
tak i účinnost. [10] 
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6.2 Čišt ění plynu 
Existují dvě varianty pro čistění plynu, a to vysokoteplotní a nízkoteplotní. 

Vysokoteplotní čištění plynu je v současnosti ve fázi výzkumu. Nízkoteplotní čistění, přestože 
je méně účinnější je v praxi používáno pro IGCC. 

 

Prachové částice 
Prachové částice obsažené v plynu, tvořeny hlavně anorganickými zbytky paliva - 

popeloviny představují problém, protože spolu s dehtem způsobují zanášení a abrazi zařízení  
upravující a využívající plyn. Vysoký obsah prachových částic je typický pro fluidní 
zplyňovače. Mezi prachové částice patří rovněž saze. Saze mohou představovat problém, a to 
z mnoha důvodů. Není jednoduché je odstranit kvůli jejich velkosti, vykazují elektrický náboj 
a jsou špatně vodou smáčitelné a odolávají tedy i vodní vypírce. Kvůli jejich nízké hustotě 
jsou navíc plynem velmi snadno unášeny. 

K odstraňování prachových částic se používají dva typy čištění: suché nebo mokré čištění. 
K suchému čistění patří různé druhy filtrů, cyklónové odlučovače nebo elektrostatické 
odlučovače. K mokrému potom mokré pračky. Nevýhodou mokrého čištění je, že je složité 
oddělit prach od ostatních částic obsahujících olovo, zinek, kadmium a podobně. Podrobné 
srovnání technologií na odstraňování prachu uvádí např. Rezaiyan, 2005 [1]. 

 

Síra 
 Síra je z horkého plynu zachycována přeměnou na H2S, COS, CS2 a podobné 

sloučeniny. I síra může způsobovat různé nežádoucí účinky v provozních zařízeních. Spolu s 
chlorem a fluorem může působit korozivně na ocelové materiály nebo se může vlivem 
kondenzace shromažďovat kyselina sírová. K odstranění se používá sorbentů na základě 
zinku. Se zinkovými sorbenty se může pracovat při teplotách vyšších než 650°C.  Jak už bylo 
zmíněno, k odstranění síry je rovněž možné využít přidání vápence do paliva u fluidních 
zplyňovačů. V případě fluidních zplyňovačů, které používají jako oxidant vzduch, je až 90% 
síry odstraněno již ve zplyňovacím generátoru a odvedeno společně s popelem [1]. 
K odstranění síry jsou dále využívány katalyzátory nebo mokrá vypírka s aditivy. 

 

Dusík 
Dusík je obsažen v plynu hlavně ve formě N2, ale v menším zastoupení se vyskytuje také 

ve formě NH3 - tedy čpavku a kyanidu - HCN. Přítomnost těchto sloučenin v plynu je 
nežádoucí hlavně proto, že při následném spalování vznikají oxidy NOx. Jelikož jsou dusíkaté 
sloučeniny vysoce rozpustné ve vodě, je odstraňování vodní vypírkou komplikované. Voda se 
postupně nasytí a není schopna již absorbovat NH3 a HCN. Je-li vodou jímán také v plynu 
obsažený dehet, přítomnost čpavku zabraňuje použití biologických metod pro čištění odpadní 
vody, odcházející ze zařízení na čištění plynu. 

 Odstranění sloučenin dusíku lze realizovat použitím standardních katalytických metod 
pro redukci NOx, nebo lépe ještě před spalováním za použití katalyzátoru pro rozklad NH3 
[11].  
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Ostatní nečistoty 
Mezi další nečistoty, které je dále třeba odstranit,  patří, pokud se v plynu vyskytují, 

alkalické sloučeniny. Mohou to být alkalické kovy, konkrétně draslík a sodík. Vznikají spíše 
při zplyňování biomasy. Soli těchto prvků mohou způsobovat korozi a usazovat se. Odstraňují 
se většinou zchlazením pod 600 °C, kdy soli zkondenzují. 

Dále se potom odstraňuje rtuť, obsažena například v uhlí a také dehet. Pojem dehet není 
přesně definován, většinou se hovoří jako o sumě vyšších uhlovodíků a jejich sloučenin s 
kyslíkem. Ne všechny složky dehtu však musí být nežádoucí. K odstranění se používají 2 
metody -  mokrá vypírka a katalytický rozklad.  

 

CO2 
V poslední době je aktuální diskuze o zachytávání a ukládání oxidu uhličitého, tzv. CCS 

technologie (Carbon Capture and Storage) . Technologie již existují, nicméně jsou stále ve 
fázi výzkumu a vývoje a v současnosti jsou velmi drahé. Pokud by ale v budoucnu bylo 
odstranění CO2 požadováno a zavedeno do praxe, je separace CO2 z plynu před spálením 
výhodnější než separace ze spalin, a to hlavně z ekonomického hlediska. Podle [12] až o 
polovinu levnější. Oxid uhelnatý by byl převeden na oxid uhličitý ještě před spálením a 
následně zachycen. Zplyňovací zařízení na výrobu některých chemikálií, jako například 
amoniaku nebo vodíku, používají běžně zachytávání CO2 jako součást jejich výrobního 
procesu.  

Co ale potom se zachyceným oxidem uhličitým? Počítá se s ukládáním ve vhodných 
geologických formacích pod zemským povrchem nebo ve velkých hloubkách oceánu. 
Vhodnými formacemi jsou myšleny: 

• hlubinná jezera sladké nebo slané vody 

• netěžitelné uhelné sloje 

• vytěžená ložiska ropy a zemního plynu 

• produkční ložiska ropy a zemního plynu 
 

Největší komerční zájem je o poslední možnost, hlavně ze stran ropných a plynových 
těžebních společností. A to kvůli využití vrtacích technologií, kterými tyto společnosti 
disponují, kvůli využití vytěžených ložisek, ale hlavně taky kvůli možnosti zvětšit 
vytěžitelnost ložisek. Pomocí vhánění CO2 do špatně přístupných ložisek je možné vytěžit 
ropu nebo plyn, který by jinak zůstala nevytěžená. Tyto technologie se nazývají EOR 
(enhanced oil recovery) a EGR (enhanced gas recovery). Zplyňovací zařízení v Beluahu, v 
Severní Dakotě, separuje CO2 při výrobě náhradního zemního plynu a prodává jej k EOR. 
Potrubím je CO2 posílán do EnCana's Weyburn oil field v Saskatchewanu v Kanadě, kde je 
využíván k těžbě ropy. Od roku 2000 bylo využito více než 5 milionů tun CO2 [12]. 

Jestli bude technologie CCS někdy zavedena do praxe je otázkou. Existuje propagace ze 
strany těžebních společností a to i uhelných, které chtějí dále těžit uhlí ke spalování a také 
ropných a plynových kvůli výše uvedenému. Argumenty proti zavedení CCS jsou následují: 
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• -nejsou zajištěna úložiště do budoucna, navíc ani nelze zajistit trvalou těsnost 
úložišť 

• -CSS zvyšuje celkovou spotřebu paliva a v současnosti je velmi nákladná 
 
Náklady na CCS u jednotlivých aplikací ilustruje obrázek 3 [12]. 

 
Obrázek 3 Náklady na CCS 
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7 Aplikace jiné, než výroba energie 
 

Zplyňování bylo už před více než padesáti lety využíváno nejprve v chemickém, 
hnojírenském a rafinériím průmyslu. Od osmdesátých let minulého století začalo být 
využíváno také k výrobě energie.  

Vodík a oxid uhličitý - hlavni složky syntetického plynu jsou základním stavebním 
prvkem mnoha produktů, jako jsou pohonné hmoty, hnojiva a jiné chemikálie. Ve 
zplyňovacím zařízení může být vyráběno více produktu zároveň (koprodukce nebo 
polygenerace), jako například elektřina pára a chemikálie. Většina celosvětově nyní 
fungujících zplyňovacích výroben produkuje chemikálie a hnojiva, jak lze vidět z obrázku 4 
[12]. 

Podíl výroby jednotlivých produkt ů v roce 2007 

Plynná paliva
6%

Elektřina
19%

Kapalná paliva
30%Chemikálie

45%

 
 Obrázek 4 Podíl produktů 

 

7.1 Výroba chemikálií 

7.1.1 Amoniak 
Více než 90% světové produkce amoniaku v roce 2001, která činila 160 miliónu tun, bylo 

vyrobeno parním reformováním zemního plynu nebo nafty. Téměř veškerá ostatní produkce 
amoniaku, asi 10 miliónů tun, je připisováno zplyňování, buď uhlí nebo těžké ropy [10]. 

V mnoha ohledech je amoniak nejvíce vyráběnou chemikálii na světě. Hlavní využití je 
jako dusíkaté hnojivo v zemědělství. 

Produkce typických výroben provozovaných v současnosti je asi 1500 - 2000 tun denně, 
do budoucna se počítá i s 4000 až 5000 tunami za den. 

Amoniak se vyrábí za vysokého tlaku pomocí katalyzátoru, kterým je obvykle železo. 
Reakce vzniku vypadá takto: 
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322 23 NHHN ↔+  (10) 

 
Plyn, který má být využíván k výrobě amoniaku, musím splňovat určité vlastnosti, jako 

například poměr N2 ku H2 jako 1:3, obsah síry menší než 1 ppm nebo podíl nespáleného 
paliva menší než 2%. Tyto vlastnosti jsou s rezervou zaručeny, pokud je v poslední fázi 
čištění použito čištění tekutým dusíkem. 

Hodně výroben amoniaků vyrábí zároveň močovinu, kdy je oxid uhličitý z výroby 
amoniaku použit k výrobě močoviny: 

 

 OHCONHNHCONH 222232 +↔+   (11) 

 

7.1.2 Metanol 
Přibližně 3,3 miliónu tun ročně, odpovídající přibližně  9% světové výroby je vyrobeno na  

zplynováním uhlí nebo těžkých zbytků po destilaci ropy [10]. 
Metanol je významný meziprodukt pro výrobu dalších látek. Více než polovina produkce 

je zpracována k výrobě formaldehydu a MTBE (Methyl tert-butyl éteru). Poptávka po 
metanolu rok od roku roste. 

Během devadesátých let vzrostla produkce výroben metanolu ze zemního plynu z 2000 na 
přibližně 3000 tun denně. Současné návrhy počítají až s 500 tunami za den. Výrobny 
fungující na zplyňovacím principu jsou ovšem menší, největší je v Německu (Leuna) a má 
výkon 2060 tun za den. 

Při výrobě metanolu hrají roli vodík a oxidy uhlíku: 
 

OHCHHCO 322 →+                   (12) 

OHOHCHHCO 2322 3 +→+   (13) 

 

7.1.3 Vodík 
Trh s vodíkem je velmi rozmanitý. Uplatnění nachází vodík v mnoha odvětvích (například 

i potravinářský průmysl), existuje také mnoho průmyslových odvětví vodík vyrábějících. 
Rovněž existuje velké množství technologií a surovin pro jeho výrobu. Největší výrobny 
pracují na principu parní reformace zemního plynu. Může být vyráběn také rozkladem 
methanolu nebo amoniaku. Vzniká rovněž jako vedlejší produkt při výrobě chlóru. 

Celosvětová produkce vodíku je přibližně 16 miliónu m3/h. Zplyňováním se z těchto 16ti 
miliónu vyrobí asi 500 000 m3/h. Většina závodů na výrobu vodíku pracujících na principu 
zplyňování patří do "velkých výroben", které mají výkon  20 000 m3/h a více. Jedna z 
největších má výkon 112 000  m3/h, patří firmě Shell  a nachází se v jejich Pernis rafinérii 
(Nizozemsko). V Číně je momentálně ve výstavbě zařízení, který má spalovat 220 tun uhlí 
denně při výrobě 170 000 m3/h vodíku [10]. To dokazuje, že výroba vodíku zplyňováním 
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může být ekonomicky výhodná. Navíc s rozvojem technologií na zplyňování biomasy, by se 
mohly tyto technologie konkurovat výrobě vodíku z metanolu nebo amoniaku v oblastech, 
kde je nedostatek zemního plynu, pokud by byl v dané lokalitě dostatek biomasy. 

 

7.1.4 Oxid uhelnatý 
Čistý oxid uhelnatý je surovinou pro různé organické chemikálie jako třeba kyselina 

octová, fosgen nebo kyselina mravenčí. Fakt, že oxid uhelnatý je toxický, způsobuje 
problémy při dopravě a skladování. Proto se, z bezpečnostních důvodů, jeho zásoby obvykle 
udržují na minimu a jeho výrobny jsou co nejblíže místům spotřeby. 
 

7.2 Paliva 
V praxi je často vhodné převést jeden druh paliva na druh jiný. Zplyňování nabízí 

možnost, jak přeměnit uhlí a jiná tuhá paliva nebo zemní plyn na pohonné hmoty jako jsou 
benzín, nafta či jiné látky, obecně zvané syntetické oleje. Kromě toho je také možné vyrábět 
náhradní zemní plynu - SNG (substitude natural gas) 

K tomuto jsou používány dva způsoby. Zaprvé se jedná o Fischer-Tropschovu (FT) 
syntézu, při které dochází ke zkapalnění plynu. FT syntéza, používající jako palivo uhlí, byla 
objevena už v roce 1920. Byla hojně využívána v Německu za druhé světové války a stále je 
využívána Jihoafrické republice. FT produkuje směs uhlovodíku z oxidu uhelnatého a vodíku 
a dá se dá popsat rovnicí: 

 

[ ] OHCHHCO 2222 +−−↔+   (14) 

 
kde [CH2] je základní stavební element uhlovodíkových molekul. V druhém způsobu zvaném 
MTG (Methanol to Gasoline) je syntetický plyn nejprve převeden na methanol a až následně 
na benzín. 

Jediným místem na světě, kde se využívá zplyňování uhlí k následnému zpracování plynu 
pomocí FT syntézy na tekutá paliva je Sasol komplex v Jihoamerické Republice, nicméně 
uvažuje se o nich v USA, Číně a Austrálii. Komerční MTG závod fungoval v osmdesátých a 
devadesátých letech úspěšně na Novém Zélandu[10]. 

V současnosti není výroba paliv metodou zplyňování uhlí a následnou FT syntézou 
atraktivní z ekonomického hlediska. Ovšem rostoucím cena ropy, může zvednout zájem o tuto 
technologii. 

Energetická krize v sedmdesátých letech vedla k řadě výzkumů možnosti výroby 
náhradního zemního plynu (SNG). Jeden projekt byl uveden do praxe a funguje dodnes. Je to 
již při možnostech zachytávání CO2 zmíněna výrobna v Beluahu Severní Dakotě. O výrobu 
náhradního zemního plynu nebyl několik let zájem a to z důvodu dostupnosti levného 
zemního plynu. V poslední době ale zájem opět narůstá a to ze dvou důvodů, a to je rostoucí 
cena zemního plynu a také z důvodu politických (plynová krize Evropě na začátku roku 
2009).  
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SNG je složen hlavně z metanu, který vzniká z oxidů uhlíku za pomocí niklu jako 
katalyzátoru: 
 

OHCHHCO 242 +↔+   (15)  

OHCHHCO 2422 24 +↔+   (16) 
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8 Výroba elektrické energie 
 

V současnosti pokrývají požadavky světové potřeby po energii hlavně ropa, zemní plyn a 
uhlí. V globálním měřítku předhání zemní plyn uhlí, ale přesto uhlí zůstává nejdůležitějším 
fosilním palivem a do budoucna i zůstane. Je totiž nejrozšířenějším fosilním zdrojem energie 
na světě. Současný instalovaný výkon všech elektráren na světě je 3,1 milionů MW [14, 
2008]. Elektrárny spalující uhlí se na celkové výrobě elektřiny podílí zhruba 39%, což 
rozhodně není zanedbatelné číslo. Průměrná účinnost elektráren spalujících uhlí se v 
současnosti pohybuje mezi 30 - 35%. U plynové elektrárny s otevřeným cyklem mezi 35 - 
43%  a plynových elektráren s kombinovaným cyklem mezi 50 - 60%. Nicméně, účinnost 
uhelných elektráren s modernímu technologiemi spalování přesahují 40%.  V posledních 
dvaceti letech probíhá usilovný výzkum hledající možnosti zkvalitněních stávajících 
spalovacích cyklů a zároveň vyhledávání alternativ.  Podle [14] se v letech 2000 - 2020 
očekává 43% nárůst využití uhlí. 

Energetika je celosvětově největším producentem CO2 vypouštěného do ovzduší s 
podílem asi 33%. Vzrůstající využití zemního plynu pro plynové turbíny pomáhá razantně 
snížit emise, i když hlavní motivací k výstavbě plynových elektráren jsou spíše nižší 
investiční náklady. Problém ovšem je se zásobami zemního plynu. Podle [10] bude Evropa v 
roce 2030 muset dovážet 70% zemního plynu, který spotřebuje. Proto je třeba hledat náhradu.  

Účinnost elektráren s parním oběhem současné generace, včetně odsíření a odstraňování 
NOx je 40 - 42%. Ultra superkritické cykly mají účinnost 43% a IGCC 38 - 43%. Podle údajů 
z [10, 2008] je instalovaný výkon IGCC elektráren aktuálně v provozu 3800 MW a dalších 
3500 MW je plánovaných nebo již budovaných. Mnoho z nich stojí v blízkosti ropných 
rafinérii, kde je možnost zplyňovat různé odpadní produkty při zpracování ropy a zároveň 
vyrábět vodík. Očekává se, že IGCC bude klíčovou technologií 21. století a to hlavně díky 
vyšší účinnosti a menšímu dopadu na životní prostředí.  

Maximální teoretická účinnost soustrojí přeměňující chemickou energii paliva na 
elektrickou energii je dána  vzorcem vyplívajícího z Carnotova cyklu: 
 

 
2

11
T

T

q

w −==η        (17) 

 
kde w je teplo získané a q teplo přivedená do oběhu spálením. T1 a T2 jsou nejnižší a nejvyšší 
teploty v oběhu. Teplota T1 je většinou přibližně rovna teplotě okolí, takže je jasně vidět, 
jakou roli hraje teplota T2 pro celkovou účinnost oběhu. Danou skutečnost zobrazuje obrázek 
5. S vývojem materiálů, které vydrží vyšší tlaky teploty poroste i účinnost.  
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Obrázek 5 Účinnost Carnotova cyklu 

 

8.1 Základní typy ob ěhů 
Jelikož se v textu často hovoří o různých typech oběhů, jako například plynovém či 

kombinovaném, uvedu ve stručnosti, bez vysvětlování, základní používané typy oběhů. 
 

Parní cyklus 
Základní parní cyklus pracuje na principu ideálního Rankin-Clausiova oběhu. Napájecí 

čerpadlo zvyšuje tlak vody a vhání ji do kotle, kde je voda nejprve zahřívána, poté dochází k 
přeměně na páru. Pára je za kotlem dále zahřívána přehřívákem páry a potom expanduje na 
turbíně, kde vykoná práci. Následně putuje do kondenzátoru, kde pára opět zkondenzuje.  

 
Obrázek 6 Rankin-Clausiův oběh 
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Otevřený plynový cyklus 
Plynový cyklus pracuje na principu Braytonva cyklu. Základním prvkem plynových 

okruhů je plynová turbína. Plynový cyklus je používán například v leteckém inženýrství. 
Vzduch nasávaný z okolí je nejprve stlačen v kompresoru, následně je smíchán ve spalovací 
komoře s palivem a směs je spálena. Spaliny putují na lopatky plynové turbíny pohánějící 
generátor. 

 
Obrázek 7 Plynový cyklus 

 
 

 
Obrázek 8 Paroplynový cyklus 



 Výroba elektrické energie 42 
 

 

Paroplynový cyklus 
Paroplynový cyklus (kombinovaný) je spojením dvou oběhů: plynového a parního. 

Spaliny opouštějící plynovou turbínu jsou přivedeny do spalinového kotle parního okruhu. V 
paroplynovém cyklu se dosahuje celkové účinnosti téměř 60%. V současnosti mají spaliny na 
výstupu ze spalovací komory okolo 1200°C, v budoucnu se počítá se zvýšením až na 1500°C, 
což povede k dalšímu celkovému zvýšení účinnosti oběhu. 
 

8.2 IGCC 
IGCC, z anglického Integrated Gasification Combined Cyclus, je ve své podstatě 

kombinace zplyňování a paroplynového cyklu. Plyn získaný zplyňováním je použit v 
plynovém oběhu místo standardně použitého zemního plynu a spaliny poté putují do parního 
cyklu. Výhodou zavedení zplyňování do paroplynového cyklu je, že je možné použít širokou 
škálu pevných paliv nebo různé kapalné odpady z rafinérií. Navíc, odstranění síry ještě před 
spálením v turbíně je efektivnější než u odsiřovaní spalin ve spalovacích elektráren. Podle 
různých zdrojů se uvádí 95 - 99% účinnost odstření, u spalovacích elektráren se pohybuje tato 
hodnota kolem 90%.  

 

 
Obrázek 9 Zjednodušené schéma IGCC elektrárny 
 

Přestože oba hlavní komponenty IGCC - zplyňovací reaktor a plynová turbína jsou již 
dobře vyvinuté technologie, jejich spojení je nicméně relativně novinka. A jelikož je tato 
technologie stále ve vývoji, existuje více variant technologických variant realizace 
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8.2.1 Propojení okruh ů 
 
Parní okruh 

U běžných paroplynových oběhů dosahuje parní cyklus účinnosti asi 38%. Takto nízká je 
kvůli vypařování vody[10]. U IGCC je pára do parního oběhu dodávána kromě spalinového 
kotle také z chladičů plynu. Účinnost cyklu, kde by bylo použito pouze teplo z chladičů by 
bylo také jen kolem 38%, a to kvůli tomu, že v chladičích je obtížné realizovat přehřívání 
páry. Propojením těchto obou systému se částečně eliminují jejich slabiny. Velké množství 
páry je již vyrobeno v chladiči a ve spalinovém kotli může být potom přehřívána, ovšem za 
nižších teplot. Celková účinnost parního cyklu je potom asi 40%. Blokové technologické 
schéma je na obrázku 10. 

 

Okruh vzduchu a dusíku 
Existuje ještě jedna možnost integrace (naznačena čárkovaně). Z kompresoru plynové 

turbíny se odebírá vzduch a přivádí do jednotky na separaci vzduchu. Vzduch je do separační 
jednotky přiváděn o vyšším tlaku, a stejně tak vyprodukovaný kyslík má větší tlak. Za 
normálních okolností by měl vyrobený kyslík atmosférický tlak, takto vyrobený má tlak 
přibližně třikrát větší a ušetří se energie na jeho kompresi ve zplyňovací jednotce. 

Dusík se přidává do již vyčištěného plynu a snižuje se tak teplota ve spalovací komoře a 
tím se zároveň snižují emise oxidu dusíku. 

 
 

 
Obrázek 10 Blokové technologické schéma IGCC 
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8.2.2 Současný stav IGCC 
Podle [15] existovalo v roce 2010 na světě 14 IGCC elektráren. Jejich celkový výkon je 

4,1 MW. Několik dalších projektů je v plánu. Přehled elektráren je na obrázku 10 (Pokud je 
jako palivo uvedena ropa, nemyslí se tím jenom ropa, ale i různé vedlejší produkty a odpady 
při zpracovávání ropy). 

IGCC elektrárny dosahují účinnosti až 45%, nízkých emisí NOx a až 99% odlučování 
SO2. Počítá se, že vývoj a výzkum povede ke zdokonalení plynových turín a také 
kombinovaných oběhů. Také v roce 2020 mohou být k dispozici vysoké teploty odsiřovacího 
procesu. Vdůsledku tohoto technologického vývoje může maximální výrobní účinnost 
technologie IGCC stoupnout na 53-56% v roce 2020 [8]. 

 

 
Obrázek 11 Přehled IGCC elektráren 
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8.2.2.1 Elektrárna V řesová 
Jelikož se i v České republice nachází jedna IGCC elektrárna, zmíním se o jejich 

parametrech a vybavení. Vřesová se nachází jen několik kilometrů od Karlových Varů. 
Původním posláním závodu bylo vyrábět svítiplyn. Po odstavení se rozhodovalo ze tří variant, 
buď provoz uzavřít, vyrábět metanol ze svítiplynu anebo vybudovat paroplynový cyklus. 
Jelikož v době otevření elektrárny v roce 1996 cena metanolu prudce klesla, ukázalo se, že 
vyrábět elektřinu bylo dobrým rozhodnutím. 

Elektrárna ve Vřesové patří Sokolovské uhelné. Jako palivo se používá hnědé uhlí, které 
se těží v nedalekých lomech a je dopravováno pásovými dopravníky. Obsah popelovin je 
zhruba 20%. Uhlí se drtí, předsouší a třídí. Jemná frakce putuje do klasické teplárny ve 
Vřesové, zatímco hrubá frakce se zplyňuje. Uhlí je tlakově zplyňováno ve 26 reaktorech 
Lurgi, jedná se tedy o zplyňování v sesuvném loži. Zplyňovacím médiem je kyslík a vodní 
pára. Zplyňování probíhá při tlaku 2,7 MPa při teplotách okolo 1000°C. Zbavování nečistot 
probíhá selektivní vypírkou Rectizol. V následném odsiřovacím procesu je získávána kyselina 
sírová. Odsíření je založeno na principu termického spalování sirovodíkových plynů na oxid 
sírový a následnou kondenzací na kyselinu sírovou ve skleněném reaktoru. Ročně se vyrobí 
asi 15 000 t kyseliny sírové [16]. Plyn vyrobený ve Vřesové má svůj název, a to energoplyn. 

Paroplynová elektrárna obsahuje 2 bloky, každý o instalovaném výkonu 200MW. 
Spalování plynu probíhá při teplotě okolo 1100°C. Po expanzi v plynové turbíně mají spaliny 
putující do spalinového kotle teplotu cca 450°C. Jako doplňkové a záložní palivo je použit 
zemní plyn. Parní okruh obsahuje dvoutělesouvou dvoutlakou kondenzační parní turbínu se 
dvěma regulovanými odběry. Ještě předtím, než jsou spaliny vypuštěny do ovzduší je jejich 
teplo využito  pro předohřev vody k vytápění karlovarské aglomerace. Účinnost elektrárny od 
vstupu uhlí po výstupní svorky bloku se pohybuje okolo 45%.  

Elektrárna ve Vřesové rovněž slouží ke stabilizaci české energetické sítě. Je totiž během 
několika minut schopna změnit výkon o 50% (zatímco atomová elektrárna je schopna změny 
regulovaného výkonu přibližně o 15 % v horizontu několika hodin, a uhelná přibližně 25 %,). 
Lepší jsou už jen vodní elektrárny, ale ty se kvůli krátkodobosti změny výkonu nechávají v 
záloze jako poslední možnost jak zachránit situaci v rozvodné síti [18]. Při odpojení od 
rozvodné soustavy dokáže z výkonu 180 MW paroplynová elektrárna Vřesová snížit svou 
výrobu na 2 MW za pouhou jednu vteřinu. Díky tomu dokáže vyrovnávat frekvenci sítě v 
ostrovním provozu a v případě jejího úplného rozpadu pak bleskově přejde do stavu, kdy 
vyrábí elektřinu pouze pro vlastní spotřebu. Jakmile se stabilizuje situace v přenosové 
soustavě, je pak připravena k okamžitému zpětnému fázování [18]. 

Za rok 2008 vyrobila elektrárna 2,009 GWh elektrické energie při časovém využití (bez 
počítání odstávky) 99.89%. Kromě paroplynové elektrárny ve Vřesové existují v České 
republice ještě další 4 paroplynové elektrárny, ale pouze ta ve Vřesové je v provozu neustále, 
ty ostatní jsou využívaný výhradně jako záložní zdroje. A to z toho důvodu, že spalují zemní 
plyn, který je stále dražší, takže z ekonomického hlediska je elektrárna ve Vřesové 
výhodnější. 

Ačkoliv je elektrárna v provozu již více než 15 let, je tento způsob výrobu na dnešní dobu 
stále velice ojedinělý. Za dobu fungování jsou s provozem vesměs dobré zkušenosti a 
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poruchovost elektrárny je minimální. Při opravě turbíny v roce 2009 bylo zjištěno, že ani po 
96 ticích provozu neutrpěla žádné větší opotřebení. Kromě výroby elektřiny produkuje provoz 
také karbochemické produkty (hnědouhelný dehet, fenolový koncentrát, kapalný čpavek, 
kyselina sírová), jež jsou jak na vnitřním trhu ČR i v Evropě ojedinělé. 
 

8.3 IGCC se záchytem CO2 
V poslední době se stále více ozývají hlasy o zavedení záchytu CO2. Nutno podotknout, že 

tyto technologie jsou v současné době ještě nevyspělé a většina techniků se  k zavedení staví 
skepticky. Co by to znamenalo pro IGCC? Je rozdíl, pokud by byla IGCC přímo navržena k 
zachytávání CO2 nebo pokud by byla zmodernizována elektrárna, která byla primárně 
navržena pro provoz bez záchytu. Muselo by dojít ke změně chladících a čistících zařízení. Po 
konverzi CO na CO2 by zůstal plyn s vysokým obsahem vodíku, který by se spaloval v 
plynové turbíně. A zkušenosti s průmyslovým spalováním vodíku v plynových turbínách jsou 
v současnosti velmi malé. Spalování vodíku by mělo za následek zvětšení podílu vody ve 
spalinách procházejících turbínou. Došlo by také ke zvýšení teplot v turbíně, což by snižovalo 
životnost komponent, pokud by nebyla zavedena protiopatření. Typické protiopatření by 
mohlo být zvýšení toku vzduchu do spalovací komory, a to tím způsobem, že by se snížil 
nebo úplně zastavil odběr vzduchu do jednotky na separaci vzduchu. Schéma IGCC 
elektrárny se záchytem CO2 je na obrázku 12 [8]. 

 

 
Obrázek 12: Schéma IGCC se záchytem CO2 ze syntetického plynu 
 

8.4 Pokro čilé cykly 
Jelikož je parní cyklus používán již několik let v klasických elektrárnách, probíhá také 

několik let výzkum na zvýšení jeho účinnosti. A to například regeneračními ohřevy nebo 
zvyšováním parametrů páry. Regenerační ohřev u plynových oběhů je možný pouze v 
případě, že spaliny na výstupu z turbíny mají větší teplotu než stlačený vzduch vystupující z 
kompresoru. V průmyslově používaných turbínách jsou ovšem tyto dvě teploty přibližně 
stejné. Vývojové práce předních světových firem v oblasti plynových turbín se zaměřují na 
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výzkum a vývoj tzv. vlhkých oběhů typu HAT (Humid Air Turbine). V současnosti jsou 
aktuální dva tyto cykly a to HAT cyklus a TOPHAT cyklus. 

 
 
 

 
Obrázek 13 HAT cyklus 

 

 
Obrázek 14 TOPHAT cyklus 
 
HAT cyklus 

Místo spalinového kotle se v tomto oběhu nachází výměník tepla. Spaliny opouštějící 
turbínu ohřívají zvlhčený vzduch. Nasávaný vzduch prochází dvěma kompresory a je po 
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každé kompresi zchlazen. Teplo získané chlazením je využito k ohřátí přídavné vody a ta  
potom zvlhčuje vzduch v saturační komoře. Hlavní nevýhodou oproti běžným oběhům je 
potřeba dalšího kompresoru a čerpadel. 

 

TOPHAT cyklus 
Voda s teplotou vyšší než je teplota sytosti pro tlak v sání kompresoru (cca 1500C) je 

vstřikována pod vysokým tlakem do proudu nasávaného vzduchu. Vlivem přehřátí vody dojde 
k dezintegraci kapiček vody na velikost cca 1 mikrometru a není proto ohrožen lopatkový 
systém kompresoru. Odpaření přiblíží kompresi ideální izotermické kompresi a zvyšuje se 
možný rozsah regenerace tepla ve výměníku za kompresorem [19]. 

Vysoká účinnost Tophat cyklu, která je 60% a výš jej činí atraktivní pro řadu aplikací, 
nehledě na to, že by mohl nahradit paroplynový cyklus. Všeobecně výhodou plynových turbín 
je krátká doba spouštění. Všude tam, kde se nyní používají otevřené plynové oběhy, by se 
mohl Tophat cyklus uplatnit, a to například v plynových turbínách lodních motorů, 
elektrárnách na zkapalněný zemní plyn, při kombinované výrobě tepla a elektřiny a podobně 
[10]. 
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9 Srovnání konven čních technologií s technologiemi s 
integrovaným zply ňováním 

 
Ačkoliv je v současnosti v důsledku zpomalení ekonomického relativně nízká poptávka 

po nových elektrárnách, dá se očekávat, že se ekonomika opět poroste a řada zemí bude v 
budoucnu potřebovat nové elektrárny na spalování uhlí. Hlavně v zemích, které jsou vysoce 
závislé na výrobě elektrické energie z uhlí jako například USA, Čína nebo Indie. Možnosti 
výroby elektřiny ze spalování uhlí jsou v současnosti podle [8] tyto: 

• cirkulační nebo tlakové spalování ve fluidní vrstvě (CFBC nebo PFBC) 

• prášková ohniště (PC) založené na jednoduchém Rankinovém parním cyklu 

• elektrárny s kombinovaným integrovaným cyklem zplyňování uhlí (IGCC). 
 

Systém CFBC je využíván hlavně k výrobě kombinované výroby tepla a energie a ke 
spalování používá kromě uhlí např. rašelinu, biomasu apod. Systém PFBC má sice vyšší 
účinnost, ale v porovnání s CFBC je méně komplexní a má vyšší investiční náklady. 

Podle [8] budou v příštím desetiletí využívány hlavně elektrárny na práškové uhlí a 
elektrárny se zplyňováním. Proto bude uvedeno porovnávání hlavně mezi těmito dvěma typy 
elektráren. 

Srovnání může prováděno z různých hledisek. Nejdůležitějšími hledisky jsou vliv na 
životní prostředí, celková účinnost a ekonomická stránka. Co se tedy týče znečišťování 
životního prostředí jsou elektrárny s integrovaným zplyňování šetrnější. Z obrázku 14 [10] je 
vidět, že rozdíl mezi PC a IGCC elektrárnou v emisích vypouštěných do ovzduší je značný. 

 

 
Obrázek 15 Srovnání emisí z PC a IGCC elektrárny 
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Jednoduchost odstranění síry z plynu jejím převedením na H2S byla jedním z důležitých 

faktorů k motivaci rozvoje IGCC technologie. Účinnost odsíření je 99% [10]. Naproti tomu u 
mokré vápencové vypírky, dnes nejčastěji používané v klasických uhelných elektrárnách, je 
účinnost odsiření kolem 95%. 

1-2% hmotnosti uhlí tvoří dusík. Při spalování uhlí vznikají oxidy NOx, které musí potom 
katalicky odstraňovány z kouřových spalin. Při zplyňování  oxidy NOx nevznikají. Dusík je 
převeden na HCN a NH3, který je z plynu následně odstraněn. Plyn který je potom spalován, 
neobsahuje už žádné sloučeniny dusíku, jenom elementární dusík. Množství NOx vzniklé 
spálením syntetického plynu je již minimální. 

Při porovnávání účinnosti a nákladů budu vycházet hlavně ze studie z roku 2008 
provedené v literatuře [8] - Pokročilé energetické technologie. Výrobní účinnost moderních 
elektráren na spalování práškového uhlí je 46% pro černé a 45% pro hnědé uhlí. Další zvýšení 
účinnosti je nejvíc závislé na teplotě páry v okruhu. Proto pro zvýšení účinnosti musí být 
vyvinuty kvalitnější slitiny pro kotle, trubky a turbíny. Vývoj by mohl posunout účinnost na 
50-53% v roce 2020 a na 51-55% 2050. Výrobní účinnost elektráren s integrovaným 
zplyňováním (IGCC) je nyní zhruba 45%. U elektráren postavených po roce 2010 se očekává 
účinnost 50-52%. Intenzivní vývoj hlavně v oblasti plynových turbín a kombinovaných cyklů 
by mohl posunout účinnost IGCC cyklu v roce 2020 až na 53-56%. To znamená, že v roce 
2020 může být IGCC o 3% účinnější než elektrárny na práškové uhlí a při příznivém vývoji 
až o 5% v roce 2050. A to už je výrazný rozdíl, navíc nesmíme zapomenout na nižší emise z 
IGCC. 

Specifická investiční cena u elektráren na práškové uhlí je v současnosti zhruba 
1200 EUR/kW. Jelikož však tato technologie nemá příliš velký potenciál na snížení 
investičních nákladů, očekává se, že může v budoucnu klesnout na 1100 EUR/kW v roce 
2020 a 1050 EUR/kW v roce 2050. Naopak, při přísnějších emisních limitech muže investiční 
cena ještě stoupat. U IGCC elektráren je v současnosti specifická investiční cena zhruba 
2000 EUR/kW. Na rozdíl od elektráren na práškové uhlí má však tato technologie dosti 
značný potenciál ke snížení investičních nákladů. Proto se očekává snížení specifické 
investiční ceny zhruba na 1400 EUR/kW v roce 2020 a dokonce až na 1250 EUR/kW v roce 
2050, což je ovšem stále více než u elektráren na práškové uhlí v současnosti. To tedy 
odpovídá rozdílu 25% v roce 2020 a 20% v roce 2050 mezi oběma typy elektráren. A takový 
rozdíl podle studie v [8] není překážkou ke komercializaci IGCC elektráren. Musí být totiž 
brány v úvahu i ostatní skutečnosti jako je vyšší účinnost IGCC, což má za následek nižší 
cenu paliva a také výrazně nižší emise CO2 na kWh.  

Velká pozornost je v současné době kladena na možnost separace CO2 z elektráren. 
Specifická investiční cena pro IGCC s odlučováním CO2 je nyní zhruba 1850 EUR/kW. 
Odhaduje se, že v roce 2050 by mohla klesnout o 25%, tj. na 1470 EUR/kW Pro elektrárnu na 
práškové uhlí (PC) se odhaduje zhruba na 1500 EUR/kW, což je srovnatelná hodnota. 
Účinnost IGCC elektráren se záchytem CO2 by však v té době měla být vyšší, zhruba 46-51% 
oproti 42-46% u PC elektrárny. U cyklu IGCC by tedy zavedení separace CO2 znamenalo 
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menší zvýšení nákladů, a to jak provozních, tak také investičních než u PC elektráren. Z toho 
vyplývá, že technologie IGCC se zdá být lepší technologií při zavedení odlučování CO2. 

Srovnání různých typů fungujících elektráren uvádí tabulka.6 [8, 2002]. Na obrázku 16 
[3] je potom porovnána obrat paliva a odpadu. 

 
 

Tabulka 6: Srovnání různých typů uhelných elektráren 
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Obrázek 16: Srovnání obratu paliva a odpadu u kondenzační elektrárny a paroplynové elektrárny se 
zplyňováním o výkonu 700 MW 
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10 Závěr 
 
Cílem práce bylo popsat problematiku zplyňování, uvést paliva a principy zplyňování. 

Dále také popsat využití produktů zplyňování k výrobě elektrické energie a porovnat 
takovouto výrobu s konvenčními elektrárnami. 

Zplyňování je již poměrně stará technologie, velmi rozšířená byla již v 19. století, kdy 
byla používána hlavně k výrobě svítiplynu. K výrobě elektřiny však začalo být využíváno 
zplyňovaní ve větším měřítku zhruba v posledních patnácti letech. Tento nárůst ilustruje 
obrázek 1.  

Jako palivo pro zplyňování může být použita široká škála produktů. Mezi nejpoužívanější 
však patří uhlí, ropa a různé produkty získané zpracováním ropy, dále potom plyn, 
petrolejový koks, odpady a biomasa. Zaměřil jsem se především na zplyňování uhlí. 

Technologie používané ke zplyňování uhlí jsou tři. Je to zplyňování v sesuvném loži 
probíhající při teplotách 425 - 650°C,  zplyňování ve fluidním loži probíhající při teplotách 
925°C - 1040°C a poslední technologií je zplyňování v unášivém loži, někdy také nazývané 
hořákové zplyňování, u kterého se dosahuje teplot vyšších než 1200°C. Nerozšířenější 
technologii je hořákové zplyňování. 

Využití nachází zplyňování v různých odvětvích průmyslu, jako je výroba chemikálií či 
výroba plynných či kapalných pohonných hmot. V současné době je nejvíce zplyňovacích 
závodů využíváno k výrobě chemikálií. K výrobě elektřiny je využito zhruba 20% 
vyrobeného plynu. Do budoucna se ovšem počítá, že bude pokračovat nastolený trend a 
výroba elektřiny se stane nevyužívanějším odvětvím zplyňování. 

K výrobě elektřiny pomocí zplyňování se využívá tzv. IGCC (Integrated Gasification 
Combined Cycle) technologie. Jedná se o paroplynový cyklus, kde jako palivo pro plynovou 
turbínu není použitý zemní plyn, ale plyn vyrobený přímo v elektrárně ve zplyňovacím 
reaktoru. Z plynu jsou nejprve odstraněny prachové částice, je odsířen a zbaven dalších 
nečistot a až teprve potom putuje do spalovací komory. Při čištění plynu mohou být získávány 
různé vedlejší produkty. Oproti konvenčním elektrárnám nabízí řadu výhod: 

• vyšší účinnost přeměny energie (až 55%) 

• menší spotřeba vody (zhruba o 20 - 40%) 

• produkuje méně tuhých odpadů než prášková topeniště nebo fluidní kotle 

• emise SO2 NOx a CO2 jsou výrazně nižší (zhruba o čtvrtinu než u moderních 
práškových ohnišť a o řád nižší než u zastaralých kondenzačních elektráren) 

 
Srovnání IGCC elektráren s konvenčními elektrárnami je provedeno v kapitole 10. 

Vyplývá z něj, že IGCC elektrárny nabízí vyšší účinnost přeměny energie zhruba 45 -50% a 
do budoucna se počítá až se 60%. Účinnost současných elektráren spalujících uhlí se 
pohybuje okolo 35%, u moderních je to přes 40%. Investiční náklady jsou ovšem vyšší u 
IGCC elektráren. V jedné větě by se dalo říci, že IGCC elektrárny jsou účinnější, produkují 
výrazně méně emisí, ovšem jsou dražší a jsou stále ve fázi vývoje. Předpokládá se však, že se 
v budoucnu rozdíl v investičních nákladech bude snižovat. Další výhoda pro IGCC by nastala 
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v případě zavedení odlučování CO2, kdy by bylo technologicky jednodušší a méně nákladné 
zachycení CO2  u IGCC než u práškových elektráren. Celosvětový výkon IGCC elektráren je 
v současností zhruba 4 MW.  

Je jasné, že uhlí bude i v několika příštích desetiletích strategickou surovinou pro 
energetiku. Po jaderné havárii v elektrárně Fukušima možná ještě více, než se čekalo, protože 
pokud by se úplně opustilo od jaderné energetiky, bylo by potřeba nahradit výkon jaderných 
elektráren. Zplyňování uhlí se jeví do budoucna jako slibná technologie, protože zvládá využít 
téměř všechny druhy uhlí, nabízí vyšší účinnost a produkuje méně emisí. 
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