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Nové zařízení Nové zařízení Nové zařízení Stávající zařízení

H₂ bude k dispozici v budoucnu H₂ je k dispozici H₂ je k dispozici
H₂ bude k dispozici v blízké 
budoucnosti

Malé množství Až 100 %

Zemní plyn s malým obsahem H₂
Dodávky zemního plynu + další 
samostatné dodávky vodíku  
s podílem 10–100 %

Spalování čistého vodíku (velmi 
vzácné, protože z důvodu zásobo-
vání se obvykle spaluje také zemní 
plyn)

Modernizace stávajícího zařízení 
pro spalování více druhů paliva  
s H₂ a stávajícím palivem

Kotel s možností připojení na H₂  
a systémem spalování více paliv

H₂ kotel se spalováním více druhů 
paliv

H₂ kotel se spalováním jednoho 
druhu paliva

H₂ kotel se spalováním více druhů 
paliv

Je vaše zařízení připraveno na spalování H₂?
H2 je jedním z alternativních paliv budoucnosti. Proto je vhodné zvážit možné budoucí využití,  
zatím pouze v omezené míře,  při stavbě nového nebo při modernizaci stávajícího zařízení.  
Lze si představit několik scénářů.

www.bosch-industrial.com www.prumyslovekotle.cz

K použití dnes nebo  
v budoucnu

Kotle Bosch pro  
spalování vodíku
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Možnosti spalování vodíku

Celosvětové zkušenosti využití

Farmaceutická společnost - Švýcarsko 20 t/h páry 13 barů
▶  Tři paliva pro maximální spolehlivost
► ▶  Priorita pro 100 % H₂, pokud je k dispozici
► ▶ Zemní plyn jako sekundární palivo
► ▶ Lehký topný olej jako záloha
▶  Malá recirkulace výfukových plynů pro optimalizaci emisí NOx

Chemická společnost - Polsko 15 t/h přehřáté páry 
▶  Dvoupalivový hořák s recirkulací spalin
▶  Možnost využití až 100 % vodíku z výrobních procesů, 

zemní plyn jako záložní palivo
▶  Velmi nízké emise NOx pod 60 mg/Nm³
▶  Ekonomizér a kondenzační výměník tepla
▶  Účinnost vyšší než 100 % 

Dálkové vytápění - Německo 5 MW až 100 % H₂ 
▶  Až 100% provoz na vodík
▶  Zemní plyn jako záloha
▶  Použití pro dálkové vytápění a komerční účely (sušení dřeva)

Spalování vodíku Připraven na spalování vodíku

Kotel a hořák jsou plně vybaveny pro spalování H₂. Hlavním  
kritériem pro 100% spalování vodíku je dostupnost H₂.

Kotel je připraven na spalování 100 % H₂. Hořák, přívod plynu, 
řídicí systém atd. musejí být v budoucnu přizpůsobeny  
na spalování vodíku.

Větší velikost kotlového  
tělesa +10 %*

Větší velikost kotlového  
tělesa +10 %*

Speciální komponenty pro 
přívod plynu Výhody:

▶  Při použití H₂ není třeba kotel 
vyměnit

▶  Společnost Bosch podporuje 
budoucnost bez emisí CO₂

Recirkulace spalin

Plně vybavený hořák H₂  
(+100 % nebo více*)

H₂ 
firing

*Zvýšení nákladů ve srovnání s fosilními palivy

H₂ 
ready


