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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 FELER, A.: Potenciál energetického využití uhlí formou pyrolýzy: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2015 

37s. Vedoucí práce Ing. Stanislav Honus, Ph.D. 

Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením potenciálu využití hnědého uhlí formou 

pyrolýzy. V první části jsou popsány základní termické procesy a jejich srovnání. Druhá 

část se zabývá samotnou pyrolýzou, jejím dělením, výslednými produkty a typy 

pyrolýzních reaktorů. Poslední část je praktická a řeší, zda je výhodnější hnědé uhlí použít 

pro pyrolýzu, nebo pro spalování. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Pyrolýza, spalování, technologie, proces, palivo, hnědé uhlí. 

 

ANNOTATION BACHELOR THESIS 

 FELER, A .: Potential of Energy Use of Brown Coal by Means of Pyrolisis:Bachelor 

Thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Power Engineering, 2015 37s. Supervisor Ing. Stanislav 

Honus, Ph.D.This bachelor thesis evaluates the potential use of brown coal in the form of 

pyrolysis. The first part describes the basic thermal processes and their comparison. The 

second part is dedicated to the pyrolysis, its division, the resulting products and types of 

pyrolysis reactors. The last part is practical and resolves whether it is preferable to use 

lignite for pyrolysis or combustion. 

 

KEYWORDS 

Pyrolysis, combustion, technologies, process, fuel, brown coal. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

Značka Název        Jednotka 

𝐐s  Spalné teplo plynné složky     [kJ.m
-3

N] 

𝐐si  Spalné teplo složky plynu     [kJ.m
-3

N] 

Ωi  Objemové zastoupení složky     [-] 

      Měrné teplo výstupní spaliny     [kJ.m
-3

N.K
-1

] 

     Měrné teplo složky ve spalinách    [kJ.m
-3

N.K
-1

] 

    Zastoupení složky ve spalinách    [-] 

P  Příkon v zemním plynu     [kW] 

 ̇   Objemový tok       [m
3

Ns
-1

] 

      Výhřevnost zemního plynu     [MJm
3

N] 

 ̇       Energie ve výstupních spalinách (komínová ztráta)  [kW] 

       Měrné teplo výstupních spalin    [kJkg
-1
K

-1
] 

        Teplo v pyrolýzním plynu     [kW] 

     Výhřevnost        [kJkg
-1

] 

     Spalné teplo        [kJkg
-1

] 
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1 Úvodem 

 Úkolem této bakalářské práce je zhodnocení energetického využití hnědého uhlí 

formou pyrolýzy. Pyrolýza je chemicko - fyzikální proces, při kterém se termicky rozkládá 

organický materiál za nepřístupu vzduchu. Pyrolýzní technologie je známá už zhruba tisíc 

let, kdy se v milířích spalovala dřevní hmota a jejím produktem bylo dřevěné uhlí. 

Největší rozvoj těchto technologií nastal v sedmdesátých letech. V posledních letech se 

pohled na energetické využití pyrolýzních produktů mění. Například rozvoj zpracování 

biomasy, odpadního dřeva a dalších substrátů. Začal stoupat také zájem o využití kejdy a 

chlévské mrvy. Některé pyrolýzní technologie se už také dostaly na komerční úroveň. 

 Při pyrolýzním procesu dochází k rozkladu hnědého uhlí na pyrolýzní produkty, 

kterými jsou pevný pyrolýzní zbytek, značící se jako polokoks, kapalný produkt, který se 

získává ochlazením a kondenzací těkavých produktů, označovaný jako pyrolýzní olej a 

pyrolýzní plyn. Pevný zbytek se může využít jako palivo,kapalný produkt díky rafinaci 

také, a to ve spalovacích motorech nebo jako adsorbent. 

 V úvodu práce se zaměřím na termické procesy, kterými jsou spalování, zplyňování a 

z velké části také pyrolýza. Popíši zde jejich technologický princip, primární produkty a 

jejich využití. Dále se budu zabývat rozvojem pyrolýzních technologií,původem a 

výskytem hnědého uhlí. 

 V poslední části se zabývám zhodnocením experimentů pyrolýzy hnědého uhlí 

z hlediska toků energií za různých teplot pyrolýzního procesu. Výsledky jsou shrnuty 

v tabulkách, znázorněny grafy a následně popsány.  
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2Termické procesy, rozdělení a popis 

 V praxi jsou termické procesy technologie, při kterých působíme teplotou na palivo, 

kdy přesáhneme mez jejich chemické stability. U těchto technologií je rozmezí teplot 

velice široké, a to od 300°C až do 2000°C, při čemžnebereme v úvahu chemickou povahu 

probíhajících dějů. Termické procesy, z tohoto důvodu můžeme dělit na 2 kategorie: 

 oxidativní procesy – obsah kyslíku v reakčním prostoru je ke spalovanému 

materiálu stechiometrický nebo vyšší, jedná se tedy o proces spalování. 

 reduktivní procesy – obsah kyslíku v reakčním prostoru je nulový nebo 

stechiometrický, jedná se tedy o proces zplyňování a pyrolýzy. 

U tohoto rozdělení však musíme dodat, že některé tyto procesy nepoužívají molekulární 

kyslík jako oxidační médium, ale používají jiné oxidanty jako CO2 a H2O. 

Rozlišujeme tří základních druhy termických procesů: 

 Spalování 

 Zplyňováni 

 Pyrolýza[1,12] 

Technologie Primární produkt Aplikace 

Spalování Teplo Ohřev 

Zplyňováni Plyn Plynné palivo 

Pyrolýza 

Plyn 

Kapalina 

Pevná látka 

Plynné palivo 

Náhrada kapalných paliv 

Pevné paliva, nebo směsi paliv 

Tabulka č.1:Termické technologie a jejich procesy[8] 

2.1Spalování 

 Při spalování se chemicky vázaná energie v palivu mění v tepelnou energii převážně  

o vysokém teplotním potenciálu.Při spalovacím pochodu jsou spalovacími látkami vzduch 

(okysličovadlo), palivo a splodiny spalovacího pochodu.Jedná se o nejjednodušší 

termickou metodu prováděnou se ve spalovacích kotlích, kterou upravujeřada nařízení a 

zákonů definujících kvalitu spalování.1,2,3 

2.1.1 Spalovací kotle 

 V tomto zařízení spálením paliva získáváme teplo, to se pak dále předává  do 

pracovního média, kterým zpravidla bývá voda a pára, nebo jen voda. Kotel je složen ze 

dvou hlavních částí,  a to ze spalovacího zařízení s příslušenstvím (hořáky, rošty, mlýny, 
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ohniště, ohříváky vzduchu, ventilátory apod.) a výměníkové části (výparník, přehřívák, 

ohřívákvody).Kotle dále dělíme dle několika kriterií, např. dle: 

 Druhu paliva 

 Tlaku páry 

 Typu spalovacího zařízení 

 Typu výparníku1,2 

2.2Zplyňování 

 Při zplyňování se za pomocí zplyňovaciho média organické složky paliva téměř úplně 

přemění na plynné produkty.Vodík, nebo volný či vázaný kyslík, bývá používán jako 

zplyňovaci médium. Plyn, který vzniká při zplyňování se dále využívá v procesech 

s plynovou, nebo parní turbínou. Při tomto využití musí být však zajištěna vysoká kvalita 

plynu – plyn musí být bez dehtu a tuhých částic.Koncepce tohoto termického procesu je 

jednou z nejmodernějších. Výhodou tohoto procesu je možnost získávání plynu a ne 

spalin. Nevýhodou je velký požadavek na čistotu produkovaného plynu.[1,3,7,11] 

2.2.1 Zplyňovaci generátory 

 Generátory, také nazývané zplyňovaci reaktory,se dělí dle mnoha hledisek. Například 

na základě technologického principu: 

 Generátory s fluidním ložem 

 Generátory se sesuvným ložem 

 Hořákové generátory 

 Dle podmínek, které panují v různých typech generátorů, se každý generátor hodí 

pro jiná výkonová měřítka. Generátory je dále také možné dělit dle tlakových poměrů, 

principu odvádění popela nebo směru proudění materiálových proudů. Z důvodu značné 

odlišnosti funkčních principů těchto generátorů vyplývají i různé požadavky na parametry 

paliva.[1,3,16] 
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 Pyrolýza Zplyňování Spalování 

Předcházející kroky Sušení Sušení, odplyňění Sušení, odplynění, 

zplyňení 

Kyslík (přebytek) 0 podstechiometrické stechiometrické 

Přebytek vzduchu 0(theor.); 0,2(prakt.) 1 (0,20,5) ≥1 

Tlak MPA 0,1 0,1 0,1 

Teplota (°C) 400 – 700 (1000) 7000 – 900 800 – 1300 (2000) 

Doba setrvání sekundy minuty až hodiny hodiny až dny 

Produkty pyrolýzní plyn 

dehty 

odpadní voda/koks 

syntézní plyny 

dehty 

popel/struska 

spaliny 

popel/struska 

Použití plynová turbína 

dřevěné uhlí 

syntézní plyn 

 

výroba horké vody 

výroba horké páry, nebo 

plynů 

výroba elektrického 

proudu 

Tabulka č.2: Srovnání spalování, zplyňování a pyrolýzy [19] 

3Pyrolýza 

 Název pyrolýza je odvozen z řeckých slov pýr = oheň, lysis = rozpuštění (štěpení). 

Pyrolýza je chemicko-fyzikální proces při kterém se termicky rozkládá organický 

materiál. Tento proces probíhá za nepřístupu medií, které obsahují kyslík (vzduch, vodní 

pára, oxid uhličitý). Základem tohoto děje je ohřev organických sloučenin přítomných 

v palivu nad jejich mez termické stability, čímž dochází k jejich štěpení.Při tomto procesu 

je surovina termicky rozložena na tuhý zbytek a stálé nízkomolekulární látky. Produktem 

tohoto procesu jsou pevné, kapalné a plynné frakce a doplňuje se také o jejich oddělené 

spalování.  

Pyrolýzu dělíme na dvě fáze. V první fází dochází k zplyňováni a v druhé je k vzniklým 

frakcím přiveden kyslík a dochází k samotnému spálení. Podstatou tohoto procesu je, že 

organické sloučeniny jsou při vyšších teplotách méně stabilní, látky výšemolekulární se 

rozloží na nízkomelukulární, a to vede k rozpadu látek na koks a těkavé produkty.Proces 

probíhá při teplotách v oblasti 150°C až 1200°C. 
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 Pyrolýzu obvykle rozlišujeme dle použitých teplot na: 

 nízkoteplotní (do 500°C) 

 středněteplotní (od 500°C do 800°C) 

 vysokoteplotní (nad 800°C) 

 Dle dosažených teplot sev tomto procesu dá pozorovat řada různých dějů, které pro 

jednoduchost dále dělíme do 3  teplotních skupin: 

 v oblasti teplot do 200°C – jsou to silně endotermické procesy, kde nastává 

proces sušení a odštepením vody k tvorbě vodní páry 

 v oblasti teplot od 200°C do 500°C – je to tzv. oblast suché destilace,kde se 

z vysokomolekulárních látek začnou ve značné míře odštěpovat boční řetězce  

a makromolekulární struktury se přemění na organické, kapalné a plynné produkty  

a také pevný uhlík 

 v oblasti teplot 500 až 1200 °C– jde o produkty vzniklé suchou destilací, které 

jsou dále štěpeny a transformovány. Přitom jak z pevného uhlíku, tak i z kapalných 

organických látek vznikají stabilní plyny jako je H2, CO, CO2 a CH4.  

 Na kvalitě vstupního paliva a podmínkách procesů závisí také kvalita vzniklých 

produktů a tepelné účinnosti. Při nižších teplotách dochází k vyššímu výnosu dehtu, 

kdežto za vyšších teplot vzniká přednostně pyrolýzní plyn. Vzniklý plyn po vyčištění dále 

můžeme využít na výrobu energií a to tepelné, nebo elektrické. 

 V současnosti je převážná většina pyrolýzních systémů určená k termickému rozkladu 

odpadů v rotačních pecích, které jsou zevně vytápěny spalinami. Ty vznikají ze spalování 

vyprodukovaných pyrolýzních plynů v tzv. termoreaktorech. Pyrolýzní pece jsou vhodné 

k šaržitovému provozu pro odpad, který má menší obsah škodlivin a nemá sklon ke 

spékání. Zbytkovou energie, kterou nespotřebuje na ohřev vsádky, využijeme v kotli na 

výrobu teplé užitkové vody nebo páry. V modernějších přístupech se podmiňuje využití 

pyrolýzních plynů jako topných plynů, nebo chemických surovin.[1,2,3,8,12,13] 

3.1 Pomalá pyrolýza 

 Je podmíněna nízkou teplotou reakce do 400°C a malou rychlostí ohřevu do 10°C/s, 

dlouhou dobou setrvání těkavých látek a tuhých uhelných zbytků v reaktoru, a to zpravidla 

hodinu až několik dní. Tuhé zbytky se ve výsledku přemění v dřevěné uhlí.[8,13] 
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3.2 Rychlá pyrolýza 

 Při rychlé pyrolýze dosahujeme za relativně nízkých teplot cca 500°C vysokého obsahu 

kapalných podílu až 75% hmotnosti, nebo za vyšších teplot cca 800 – 900°C vysokého 

obsahu plynných podílů až 80% hmotnosti. Průběh tohoto procesu má velice příznivé 

podmínky, minimální rychlost výhřevu je 104°C/s, a setrvání prchavých látek v reaktoru 

nepřesahuje 1s. Tento proces je ve skupině technologií jeden z nejnovějších. Mění 

materiál na vyšší úroveň energetických produktů. Jako primární produkt vystupuje 

kapalina (bioolej), kterou lze lehce skladovat a přepravovat. Velká řada výrobců a institucí 

se proto v posledních deseti letech zabývá intenzivním vývojem rychlé pyrolýzy.[8,13] 

3.3 Produkty pyrolýzní technologie 

 Produkty musejí být hodnotnější a také musí mít vyšší využitelnost, než zpracovaná 

látka. Produkty pyrolýzy využíváme přímo, nebo jako sekundární suroviny v chemickém 

průmyslu. 

 V pyrolýze jsou procesy velice složité, kdy prvním produktem jsou primární páry, které 

jsou závislé na velikostech teplot. Pokud primární páry setrvají ve vysokých teplotách, pak 

se přemění na plyny a sekundární dehet. Tyto reakce probíhají v dlouhých časových 

intervalech. Ze závislosti sekundárních produktů na době zdržení v reakční komoře  

a teplotách, se odvíjí také jejich charakteristiky a hodnoty. Při teplotách 450 – 650°C je při 

rychlé pyrolýze větší kapalinová produkce. Pokud se teplota nadále zvyšuje, kapalinová 

produkce klesá a zvyšuje se plynový výnos. Tyto informace jsou důležité pro rozlišení 

primárních a sekundárních produktů. [2,3,8] 

3.3.1 Primární produkty 

 Z termochemického hlediska zpracování jsou primární produkty pevné látky, kapaliny 

a plyny, které závisí na zpracování vstupní látky. Primární produkty lze využít buďpřímo, 

nebo se dále chemicky zpracovávají a vznikají cennější a kvalitnější paliva nebo přímo 

chemické produkty.[2,3,8] 

3.3.2 Sekundární produkty 

 Většina sekundárních produktů je odvozena z primárních produktů. Do sekundárních 

produktů zahrnujeme oxygeny a uhlovodíková paliva, výrobu energie a chemické 

sloučeniny. Některé tyto procesy jsou komerčně přípustné a použitelné, pokud jsou 

efektivně přeměněny.[2,3,8] 
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Pyrolýza 

Primární produkty Technologie Sekundární produkty 

dřevěné uhlí  palivo 

Kapalina 
zpracování 

turbína 

palivo 

nafta 

energie 

MHV plynné p. 

turbína 

syntéza 

motor 

energie 

metanol, alko. palivo 

energie 

LHV plynné p. 

turbína 

motor 

syntéza 

energie 

energie 

čpavek 

Tabulka č.3: Technologie zpracování[8] 

3.3.3Kapalné produkty 

 Tyto produkty jsou vysoce oxidačníuhlovodíky se znatelným podílem vody z vlhkosti 

zpracovávané suroviny a ve zpracovaném produktu. Jsou relativně nestabilní v 

chemických a termo-fyzikálních vlastnostech a můžou být příčinou problémůvjejich 

využitía dalším zpracování.Kapalný produkt bioolej může být přímo spalován, ale i 

používán pro jinéúčely. Problémy vevyužitíkapalných produktůjsou zejména vuskladnění, 

kde se jednotlivéfrakce oddělují, polymerizujía mohou korozivněnapadat nádrže. Přidáním 

vyšších oxygenátorůsobsahem vody je neslučitelnéstvorbou paliv, ačkoliv této přeměny se 

může užít i v jinéaplikaci. Přeměna nebo úprava oxygenátorůavody spočíváv jejich 

odstraněnía stabilizování.Tyto úpravy jsou nezbytnépro produkci paliv.Takto 

upravenápaliva jsou potéplněslučitelnáse syntetickými palivy.[8,13] 

 

3.3.4Plynné produkty 

 Plynný pyrolytický produkt je složen hlavně z CO a CO2, nasycených a nenasycených 

jednoduchých uhlovodíků(CH4, C2H6, C2H2, C3H6). Některé technologie používají 

vyrobeného plynu pro spalování v motorech na výrobu tepla a elektřiny. Při této 

technologii se však plyn před vstupem do motoru musí ochladit na teplotu asi 30-

45°C.[8,13] 
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3.4 Výhody pyrolýzy 

 ekologická likvidace odpadních látek a zároveň zisk produktů 

 menší objem plynu k čištění  

 akumulace těžkých kovů v pevném zbytku a snížení vzniku toxických splodin 

 rozmanitost vstupních látek 

 zpětné získání neoxidovaných kovů a netaveného skla ze zbytků 

 použitelnost pro menší jednotky 

 minimalizace skladovaných odpadů[7,12] 

3.5 Nevýhody pyrolýzy 

 vyšší provozní náklady 

 vyšší investiční náklady 

 celkověmenší produkce energie[12] 

3.6 Pyrolýzní reaktory 

 Existuje několik druhů pyrolýzních reaktorů.K základnímu výzkumu byla používána 

diskontinuální pyrolýza v autoklávu. Pomocí ní se řeší problematika oddělovaní fází a 

odstruskování. Důležitým faktorem bylo opětovné použití přístroje. Výhodou tohoto 

reaktoru byla jeho jednoduchost, avšak nevýhodou byl při najíždění a odstavování šaržový 

postup v interní atmosféře.  

 Další byla pyrolýza v šachtové peci. Problém však byl ve zdlouhavé výměně tepla 

z reakční stěny na materiál a transport tepla během vsádky. Díky této problematice má 

reaktor jen malou šířku a doba zdržení,než dojde k úplnému vyzrání koksu, je delší. Lepší 

účinnost lze docílit paralelním složením více kotlů.[12] 

3.7 Některé typy reaktorů ve světě 

 Ve světěcelková je vystavěno velké množství pyrolýzních jednotek, které jsou určeny 

pro různé druhy vstupního materiálu, nejčastěji se však zaměřují na vyžití odpadu.[12] 

3.7.1 Pyrolýzní jednotka BKMI – Anlage Burgau v SRN 

 Toto zařízení tvoří 2 linky o kapacitě 3t/h. Tato pyrolýza probíhá s přídavkem vápna za 

teplot 400-600°C. Nízká teplota s nedostatkem kyslíku zabraňuje tvorbě polycyklických 

aromátů a kromě rtuti také přechodu těžkých kovů do plynné fáze. V plynné složce došlo 

k omezení výnosu prachu a také se zvýšila hustota koksu. Díky omezení výnosu prachu 

byl k čištění plynu zabudován pouze cyklon. Čistý plyn se spaluje. Před tím než budou 

kouřové plyny využity k výrobě elektrické energie se jejich čás využívá k ohřevu 
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pyrolýzního bubnu. Po spuštění jednoky se objevilo množství problému, které však byli 

postupně odstraněny a tato jednotka se ve více než dvacetiletém provozu velmi 

osvědčila.[12] 

3.7.2 KWU-Siemens SBV v SRN 

 V německém Ulm-Wieblingenu vyvinula společnost Siemens zařízení o kapacitě 200 

kg/h komunalního odpadu, které je označováno jako Schwel-Brenn-Verfahren. Základní 

myšlenkou tohoto zařízení je výroba syntézního plynu. Tento plyn se dále využívá 

k výrobě elektrické energie za pomocí generátoru, nebo pro výrobu tepla ve spalovacím 

kotli. SKO se po rozdrcení dopravuje šnekovým dopravníkem do nepřímo ohřívané 

rotační pece. Šnek současně těsní pec proti atmosféře. Ohřev pece je tvořen uvnitř po celé 

délce pece vedený trubkou, která zajišťuje výměnu tepla. Ohřev je zajišťen ve spodní části 

párou a v horní části zemním plynem. Pevný produkt pyrolýzy se po výstupu z pece dále 

zpracovává,sklo, kovy a kameny se vytřídí a dále využijí. Pyrolýzní koks se rozemílá. 

Pyrolýzní plyn se bez odprášení spaluje spolu s pyrolýzním koksem ve spalovací komoře 

bezprostředně zařazené za rotační pecí. Při spalování se dosahuje teploty 13000°C, 

přičemž se minerální podíl roztaví. Tavenina se vynáší do vodní lázně. Spaliny procházejí 

čištěním spalin.[12] 

3.7.3Pyrolýzní jednotka PYROMATIC v ČR 

 Do vzduchotěsně uzavřeného zásobníku se pásovým dopravníkem naváží upravený 

materiál s požadovanou hmotností. Do pyrolýzní pece je materiál dávkován díky 

šnekovému dopravníku a zásobníkové stěrky. Při dosažení požadované teploty pece se 

materiál postupně dávkuje do pyrolýzní rétorty. V retortě je posun materiálu zajištěn díky 

třem bezjádrovým šnekům. Plynové hořáky, které jsou umístěny v pěti sekcích pod 

retortou, zajišťují její ohřev. V pyrolýzní peci se tedy vložený materiál rozkládá na pevný 

uhlovodíkový zbytek a plynnou fázi. Na konci sekundárního šneku je uhlovodíkový 

zbytek jímán do popelového boxu a plynná fáze se z retorty odvádí pomocí potrubí do 

cyklonu. Cyklon slouží k odloučení tuhých znečišťujících látek pomocí gravitace z plynné 

fáze. Dále jsou umístěny dva křížové chladiče, do kterých je vyčištěný plyn přiváděn, 

(primární chladící stupeň) pyrolýzní plyn, vzduch. Poté jde pyrolýzní plyn do výměníku, 

(sekundární dochlazování) pyrolýzní plyn, voda. Plyn je pak přiveden do zásobníku, 

z něhož se dále spotřebovává, například v kogenerační jednotce. Z velína je tato jednotka 

kompletně řízená počítačem.[7,9,12,15] 
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Obr. č.1: Pyrolýzní jednotka PYROMATIC[7] 

3.7.4 Mitsui Petrochemical Industries v Japonsku 

 MPI spolu s Mitsui Engeenering a Shipbuilding představil Mitsui Plastic Waste 

Thermal Cracking Process (MWC process). Prototypové zařízení s kapacitou 36t/den bylo 

uvedeno do provozu v roce 1971 v Chiba u Tokia. Jako vstup sloužily odpadní plasty 

nízkomolekulární polyetylen, ataktický polypropylen a polypropylen. Odpady byly 

depolymerovány v roztavené formě za tlaku a při teplotě 400 až 5000°C. Plynné reakční 

produkty přecházejí zčásti do refluxního kondenzátoru, kde kondenzují výševroucí 

uhlovodíky a vrací se zpět do reaktoru. Ve druhém kondenzátoru byly shromažďovány 

kondenzující níževroucí uhlovodíky a používány jako náhrada topného oleje. 

Nekondenzující plyny byly spalovány na fakuli. Při pyrolýze vznikaly voskovité zbytky, 

které byly složeny z částečně odbouraného polymeru a uhlíku. Ty byly použity k ohřevu 

reaktoru. Výtěžek pyrolýzy nízkomolekulárního polyetylenu: plyn 5%,olej 85%, 

voskovitý zbytek 10%[12] 

4Rozvoj pyrolýzních technologií 

 Nejstarší pyrolýzní tehnologií, kterou známe už zhruba tisíc let, je spalování dřevní 

hmoty v milířích, jejím produktem bylo dřevěné uhlí.Technologie spočívala v tom, že 

dřevo, nebo vhodná biomasa se přikryla zeminou a nechal se otvor pro malý přístup 

vzduchu a otvor pro vypouštění dýmu. Začne se částečným spálením hmoty, která uvnitř 
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vytvoří teplo, poté se otvory  neprodyšně uzavřou a díky nahromaděnému teplu  

a  nedostatku kyslíku začne pyrolýzní proces.[1, 13, 14] 

 

Obr. č.3 Milíř [14] 

 Rozvoj těchto technologií nastal hlavně v sedmdesátých letech, kdy se dospělo 

k názoru, že k velkému odstraňování odpadů jsou použitelné pyrolýzní procesy, protože 

technologie je jednoduchá a tím pádem i méně náročná na investice. Vyprodukovaná 

paliva se lépe prodávají než pára a teplo. Plynné produkty, které vznikají, jsou pouze 

malým množstvím spalin objemu oproti spálení odpadu o stejném množství, tím by měl 

být usnadněný problém s čištěním spalin. 

 Tento krok vedl k velkému množství výstavby pyrolýzních zařízení, menších i větších, 

převážně v průmyslově vyspělých zemích. Ale začalo docházet k jejich odstavení, 

převážně díky technickému selhání, ale také z ekonomických důvodu. Zkouškami totiž 

zjistili, že pyrolýza je nákladnější než spalování. A vznikly také problémy s odstraněním 

kapalných uhlovodíků a pyrolýzního koksu. Naopak menší problémy byly s odstraněním 

plynných emisí. Poté byl pohled na využití pyrolýzy dost skeptický, avšak v poslední době 

se opět podstatně mění. Například v USA se ve velké míře začala rozvíjet technologie 

pyrolýzy pro zpracování odpadní biomasy. Dále se také začalo rozvíjet zpracování mnoha 

jiných substrátů, které byly dříve skládkované, nebo také odpadního dřeva. Tím dochází 

k zvětšování rozsahu užitých zdrojů. Také u kejdy a chlévské mrvy se začal zvyšovat 

zájem o jejich energetické využití. Na komerční úroveň se v poslední době díky  

technologii rychlé pyrolýzy dostal také velice kvalitní pyrolýzní olej z odpadního dřeva.  

 V rozvojových zemích se moderní technologie pyrolýzy s využitím biomasy mohou 

také rozvíjet. Tato technologie tvoří odrazový můstek pro výrobu paliv, čistých plynů a 

elektřiny ze zemědělsko–dobytkářského průmyslu. Tato technologie může vést ke spoustě 

přínosů od zvýšení zaměstnanosti k zvýšení zemědělské produktivity, až po posílení 
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ekonomiky.Avšak v současné době je stále velkým rizikem investice do nevyzkoušených 

pyrolýzních technologií, i když jsou získané výsledky na poloprovozních zařízeních 

slibné. V budoucnu však můžeme očekávat ambice u procesů termické konverze pro 

zpracování přesně formulovaných odpadních materiálů s vysokou výhřevností, kterými 

jsou například odpadní guma či plasty. Naopak obtížně využitelné tuhé domovní 

odpadydávají za vznik produktům s malou výhřevností.[1, 13, 14] 

5 Hnědé uhlí, jeho původ a výskyt 

Hnědé uhlí je organického původu. Vzniklo nahromaděním rostlin a rostlinných zbytků 

v jezerech, lagunách, vodních tocích a mořských zálivech, a to vše v oblasti mírného 

pásma. Hnědé uhlí je tzv. sedimentární hornina. Nyní se vyskytuje do hloubky 800m.Tím, 

že hnědé uhlí není uloženo tak hluboko pod povrchem, dá se snadněji těžit skrývkou a 

těžba není tak nákladná. Dělíme jej dle prouhlenění do několika druhů a to podle: 

 obsahu uhlíku 

 různé výhřevnosti 

 obsahu vody 

 Největší těžba hnědého uhlí probíhá v Evropě, i když je jeho výskyt potvrzen na 

různých světadílech. Největší výskyt je na území Německa. U nás se těží v oblastech 

Hodonína, Českých Budějovic, Mostu a na Sokolovsku. V českých zemích  se hnědé uhlí 

dobývá ve větším měřítku od poloviny 19. století. O sto let později se ho v české zemi 

ročně vytěžilo a  spálilo okolo 80 milionů tun. V 80. letech klesla těžba ke 43 milionům a 

v roce 2011 opět stoupla na 46,6 milionů tun ročně.[5, 6, 17] 

5.1 Využití hnědého uhlí 

 S rostoucími cenami ropy a plynu se do popředí zájmu dostává uhlí nejen jako 

energetická surovina, ale také jako surovina pro komplexní chemické využití. Všechny 

možné produkty vyráběné z ropy je možné získávat také z uhlí. Vyspělé státy se zabývají 

ve výzkumných strategiích zpracováním uhlí, aby mohly racionálně využívat vlastní 

uhelné zásoby. Moderní, pokročilé systémy a technologie zaručují vysokou účinnost 

energetické přeměny a respektují enviromentální požadavky (CCT). [5, 6, 17] 
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Typ uhlí Značka Prchavá hořlavina (%) Spalné teplo hořlaviny (MJ.kg
-1

) 

lignit L aj. 49 až 63 5800 až 6700 

celistvé hnědé uhlí Ha – Hd 51 až 58 6600 až 7250 

pololesklé hnědé uhlí Hl, Hh 49 až 53 6800 až 7450 

lesklé hnědé uhli H 44 až 50 7600 až 8100 

Tabulka č.4: Chemicko – technologická klasifikace hnědého uhlí[5] 

 

6 Zhodnocení pyrolýzy hnědého uhlí 

 Pyrolýza hnědého uhlí probíhala za čtyř rozdílných teplot (500 C°, 550 C°, 600 C°,  

650 C°), kde bylo palivo dávkováno do pyrolýzní jednotky PYROMATIC 

v množství 30 kghod
-1

. 

 

 Tabulka č.5: Složení pyrolýzního plynu  

  

Materiál Hnědé uhlí 

Teplota [°C] 500 550 600 650 

Složky 

H2 [%] 15,1 19,5 27 33,9 

CO [%] 10,9 10,3 10,9 11,9 

CO2 [%] 19,2 18,3 18,1 16,1 

CH4 [%] 21,3 20,7 24,4 24,8 

C2H4 [%] 1,1 2,5 3,1 2,2 

C2H6 [%] 2,9 2,5 3,1 2,2 

∑C3HY [%] 2 2,2 2,8 2 

∑C4HY [%] 0,6 0,6 0,8 0,6 

∑C5HY [%] 0,5 0,1 0,1 0,2 

∑C6HY [%] 0,3 0,1 0,1 0,1 
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Název Jednotka Výchozí hodnoty 

Teplota procesu [°C] 500 550 600 650 

Plyn (spalné teplo) [kJ.m
-3

N] 18 458 18 611 22 936 22 061 

Polokoks (spalné teplo) [kJ.kg
-1

] 27 043 26 998 27 028 27 606 

Výstupní spaliny (měrné teplo) [kJ.m
-3

N.K
-1

] 1,38 1,385 1,39 1,393 

Hmotnostní tok materiálu [kg.s
-1

] 0,0083 0,0083 0,0083 0,0083 

Objěmový tok materiálu [m
3

N.s
-1

] 0,0017 0,0021 0,0022 0,0024 

Vstupy 

energie 

Vstup el. energie (30 

min.) 
[kWh] 1,73 1,72 1,7 1,42 

Příkon v ZP [kW] 62,67 76,25 80,31 87,21 

 

 

 

Výstupy 

hmoty / 

objemu 

Objemový tok 

odpadních  spalin 

(při n = 1,8) 

[m
3

N.s
-1

] 0,0316 0,0391 0,0417 0,0452 

Objemový tok 

pyrolýzního 

plynu 

[m
3

N.s
-1

] 0,0009 0,0014 0,0015 0,0021 

Hmotnostní tok 

polokoksu 

[kg.30min
-1

] 6,83 7,38 6,98 8,883 

[kg.s
-1

] 0,0038 0,0041 0,0039 0,0049 

Hmotnostní tok 

pyrolýzního 

oleje 

[kg.30min
-1

] 6,38 7,56 6,82 3,7 

[kg.s
-1

] 0,0035 0,0042 0,0038 0,0027 

Tabulka č.6.1: Tabulka toku hmoty a energie v pyrolýzním systému 

 (pyrolýza hnědého uhlí) – část 1. 

Tato tabulka byla převzata z: HONUS, S. Energy balance of thermic system 

PYROMATIC. VŠB – TU Ostrava, 2011. 32 p. (v rámci projektu MPO  

2A-3TP1/052: Výzkum a kdevývoj modulové pyrolýzní jednotky pro zpracování vybrané 

složky odpadu a bioodpadu) 
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6.1 Spalné teplo plynné složky 

Vzorec:    ∑      [kJ.m
-3

N] 

kde:     - spalné teplo složky plynu 

     - objemové zastoupení složky 

 

Graf č.1: Průběh spálného tepla plynu v závislosti na teplotách procesu 

 

 V závislosti na procentuálním množství složek zastoupených v pyrolýzním plynu, které 

se se zvyšující teplotou mění, se nám také mění velikost spalného tepla, jak vidíme 

v grafu č.1. 
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6.2 Měrné teplo výstupní spaliny 

Vzorec:      ∑      [kJ.m
-3

N.K
-1

] 

kde:     - měrné teplo složky ve spalinách 

    - zastoupení složky ve spalinách 

 

 

Graf č.2:Průběh měrného tepla spalin v závislosti na teplotě procesu 

 

 Zvyšující se teplota procesu nemá žádný vliv na velikosti měrného tepla. Nárůst byl 

nejspíše způsoben změnami chemického složení zemního plynu. 
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6.3 Příkon v zemním plynu 

Vzorec:    ̇       [kW] 

kde:  ̇   - objemový tok zemního plynu 

       - výhřevnost zemního plynu  

 

 

Graf č.3: Příkon v zemním plynu 

 Díky rostoucím teplotám procesu je zapotřebí vetší množství zemního plynu pro 

 ohřev a tím roste také jeho příkon, jak je znázorněno v grafu č.3. 
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Název Jednotka Výchozí hodnoty 

Teplota procesu [°C] 500 550 600 650 

Energie ve výstup. spalinách [kW] 12,55 17,54 20,92 24,06 

T. teplo v PP (chem.
1
) [MJ] 26,06 41,47 54,77 74,1 

T. příkon v PP (chem
1
) [kW] 14,48 23,04 30,43 41,17 

T. teplo v PP (chem
2
) [MJ] 28,61 45,59 60,31 81,93 

T. příkon v PP (chem
2
) [kW] 15,89 25,33 33,51 45,51 

T. teplo v p.koksu (chem
2
) [MJ] 184,61 199,16 188,66 245,23 

T. příkon v p.koksu (chem
2
) [kW] 102,56 110,64 104,81 136,24 

Ztráty zářením – pec [kW] 2,37 2,84 3,37 3,84 

Ztráty konvekcí – pec [kW] 2,67 3,21 3,83 4,35 

Ztráty zářením – cyklon [kW] 2,7 3,24 3,83 4,47 

Ztráty konvekcí – cyklon [kW] 2,95 3,44 3,93 4,44 

Celk. tepelné ztráty [kW] 10,7 12,73 14,96 17,09 

 
1
Vztaženo na výhřevnost,  

2
Vztaženo na spalné teplo 

Tabulka č.6.2: Tabulka toku hmoty a energie v pyrolýzním systému 

 (pyrolýza hnědého uhlí) – část 2 

 

Tato tabulka byla převzata z: HONUS, S. Energy balance of thermic system 

PYROMATIC. VŠB – TU Ostrava, 2011. 32 p. (v rámci projektu MPO  

2A-3TP1/052: Výzkum a kdevývoj modulové pyrolýzní jednotky pro zpracování vybrané 

složky odpadu a bioodpadu) 
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6.4 Energie ve výstupních spalinách (komínová ztráta) 

Vzorec:  ̇        ̇        (       )[kW] 

kde:  ̇   - objemový tok spalin 

      - měrné teplo výstupních spalin 

 

 

Graf č.4: Energie ve výstupních spalinách v závislosti na teplotě procesu 

 

 Díky zvyšujícím se teplotám procesu a potřebě spalovaní většího množství zemního 

plynu, narůstá také energie ve výstupních spalinách, jak je znázorněno na grafu č.4. 
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6.5 T. teplo v pyrolýzním plynu 

Vzorec:              [kW] 

  ̇          ̇  [kW] 

kde:    – výhřevnost PP 

    – spalné teplo PP 

     - objemový tok PP 

 

 

Graf č.5: Závislost tepel v PPvztažených na výhřevnost a spalné teplo v závislosti na 

teplotě procesu.  

 Při stoupající teplotě procesu stoupá také množství pyrolýzního plynu a tím stoupá jeho 

tepelný výkon vtažený na výhřevnost a spalné teplo, jak je znázorněno v grafu č.5. 
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6.6 T. teplo v koksu 

Vzorec:  ̇          ̇  [kW] 

kde:    – spalné teplo koksu 

  ̇   - objemový tok koksu 

 

 

 

Graf č.6:Závislost t. tepel v koksu vztažených na výhřevnost a spalné teplo v závislosti na 

teplotě procesu.  

  

 Nebyla zjištěna žádná přímá úměra na teplotě v závislosti T. tepla v koksu. 
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6.7 Ztráty konvekcí, zářením 

 Lze určit například dle literatury [10, 11] 

 

Graf č.7: Ztráta zářením a konvekci v peci v závislosti na teplotě procesu 

 

Graf č.8: Ztráta zářením a konvekci v cyklonu v závislosti na teplotě procesu  
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6.8 Celkové tepelné ztráty 

Vzorec:                                  

 

 

Graf č.9Celk. tepelné ztráty  v závislosti na teplotě procesu 

 

 Se zvyšující se teplotou narůstají také veškeré tepelné ztráty (zářením, konvekcí).Ztráty 

jsou znázorněny na grafech č.7, 8, 9. 
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7 Závěr 

 V této bakalářské práci jsem se zabýval potenciálem energetického využití hnědého 

uhlí formou pyrolýzy. V úvodu práce bylo potřebné získat informace o termických 

procesech a hlavně o procesu pyrolýzy.Její postupný vývoj, její průběh, druhy pyrolýzních 

zařízení, jejich produktů a využití těchto produktů. Dále také o vzniku hnědého uhlí a jeho 

výskytu. 

 Z naměřených hodnot jsem v programu Microsoft Office Excel sestavil tabulky a z nich 

zhotovil grafy, na kterých jsem pozoroval průběhy toků energií, provedl jejich zhodnocení 

a odvodil závěry o potenciálu využití hnědého uhlí. 

 Z toho zhodnocení vyplývá, že v případě, kdybychom chtěli pyrolýzní plyn pro 

spalování, tak je to na zváženou, jestli není lepší hnědé uhlí spalovat přímo, neboť 

výhřevnost pyrolýzního plynu z hnědého uhlí je malá. Pro výrobu pyrolýzního plynu by 

byla vhodnější například pyrolýza pryže nebo plastů. Na druhou stranu by však pyrolýza 

hnědého uhlí mohla být vhodná pro výrobu chemikálii a jiných látek pro použití 

v chemickém čí jiném průmyslu.  
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