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Dodávky procesního tepla v kontextu 
dekarbonizace – jak budou vypadat 
průmyslové kotle budoucnosti?

Odborná zpráva

Dipl.-Ing. (FH) Daniel Gosse MBA, vedoucí marketingu Bosch Termotechnika pro komerční a průmyslové kotle v Německu 

Téměř každý výrobek denní potřeby v průmyslových zemích se vyrábí s využitím tepelné energie – od 
potravin přes součástky vozidel až po oděvy a léky. Toto teplo často pochází z generátorů energie, jako 
jsou parní kotle, horkovodní kotle nebo kogenerační jednotky, méně často pak z tepelných čerpadel, 
odpadního tepla nebo solární tepelné energie. Dosud dekarbonizace v oblasti procesního tepla zna-
menala odstraňování usazenin obsahujících uhlík v kotli na straně hořáku. V rámci diskusí o CO2 jako 
hnací síle klimatických změn se jedná o jiné téma: Dekarbonizací se zde rozumí přechod výrobních 
procesů na technologie neutrální z hlediska emisí CO2. Zejména u procesního tepla je třeba tuto 
otázku posuzovat diferencovaně a představuje větší technickou výzvu než u případů, kde se řeší pouze 
vytápění. Mnohé procesy v průmyslu vyžadují vysoké teploty a tlaky, stejně jako velké připojené zátěže 
až několik set megawattů.



Ekonomické a globální aspekty 
Ceny energií se v jednotlivých regionech velmi liší. 
Zatímco v Saúdské Arábii slyšíte výroky typu „nafta je 
tu levnější než voda“, jinde se z procesních topných 
systémů snaží vytěžit poslední desetiny procenta 
účinnosti. I v rámci Evropy existují velké rozdíly: Srov-
nejte například ceny elektřiny pro zákazníky mimo 
domácnosti ve Francii (jaderná energie, €0,09/kWh) 
nebo ve Švédsku (vodní energie, <€0,07/kWh) 
s cenami v Německu (€0,16/kWh). Velký počet zemí 
má však jedno společné: Zemní plyn je ve většině zemí 
levný, stojí €0,25–€0,35/kWh. Dodávky zemního plynu 
a jeho spalování jsou obzvláště spolehlivé a nabízejí 
relativně nízké emise při vysoké účinnosti primární 
energie. To je pravděpodobně také důvodem, proč 
u velké části stávajících systémů zůstává velký poten-
ciál úspor prostřednictvím modernizačních opatření 
nevyužit. Kromě komponentů pro využití odpadního 
tepla a účinnějších spotřebičů procesního tepla nabí-
zejí noví digitální asistenti účinnosti možnosti snížení 
ztrát prostřednictvím optimalizace provozu.

Zatímco používání topného oleje nadále klesá, zemní 
plyn se i nadále těší rostoucí popularitě 
v průmyslových procesech. Zdanění emisí CO2 zave-
dené v některých zemích však bude mít přímý dopad 
na cenu plynu. Zkušenosti z minulých desetiletí uka-
zují, že v případě rostoucích cen energií průmysl 
zavádí opatření ke zvýšení účinnosti jako první. Teprve 
po jejich vyčerpání se zvažuje změna technologie 
nebo přechod na jiné palivo.
 

Lze tedy předpokládat, že průmyslové podniky budou 
jedním z posledních odvětví, která se od zemního 
plynu jako zdroje energie zcela odvrátí. Přechod na 
nový systém zde obvykle znamená větší investice, aniž 
by se například zvýšil objem výroby. Pro mnoho rozho-
dujících investorů je to tedy ekonomicky motivované 
rozhodnutí. Zkušenosti ukazují, že rozhodnutí 
o investicích se proto často přijímají až tehdy, když je 
dosaženo návratnosti investic v délce maximálně 2 až 
3 let a lze očekávat vysoké snížení nákladů 
v dlouhodobém horizontu. Jinak se rozhodnutí o vel-
kých investicích do náhrady velkých tepelných elektrá-
ren prosazují spíše výjimečně.

Kterých aplikací a procesů se to týká? 
Pokud se podíváme na tepelné aplikace 
v průmyslových a komerčních podnicích 
diferencovaně, můžeme zhruba rozlišovat mezi: Pro-
cesy na vytápění, procesy s nižšími teplotami do 
110 °C a vysokoteplotními procesy, které se obvykle 
pohybují mezi 110 – 300 °C. Ve speciálních případech, 
jako je výroba paliv nebo přímý ohřev (např. při výrobě 
kovů) se lze setkat i s výrazně vyššími teplotami.

To, zda se jako teplonosné médium v rozsahu nad 
110 °C používá horká voda nebo pára, je pro otázku 
dekarbonizace sotva relevantní. Mnohem důležitější je 
požadovaná úroveň teploty. Pro ohřev (<110 °C) exis-
tují některé alternativní technologie, které lze použít 
samostatně nebo v kombinaci. Příkladem jsou vyso-
koteplotní tepelná čerpadla nebo solární tepelná 

„Přebíráme odpovědnost za ochranu klimatu, a proto 
nyní jednáme,“ říká Dr. Volkmar Denner, předseda 
představenstva společnosti Robert Bosch GmbH. 
„Ochrana klimatu je proveditelná a může být rychle 
zavedena s potřebnou důsledností,“ pokračoval 
Denner. „Z našich investic nemáme prospěch jen my 
ve společnosti Bosch, ale celé lidstvo.“  
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podpora. Právě zde je největší pravděpodobnost, že 
dojde k technologickým změnám. 

Předpokladem je výrazné zvýšení ceny plynu a pokles 
cen těchto alternativních technologií. Do tohoto 
teplotního rozsahu může spadat kromě vytápění také 
čištění nebo procesy CIP.
 
U procesů nad 110 °C je zavedenou technologií pro 
generování vysokých teplot spalování paliv v pevné/
kapalné/plynné formě. V ojedinělých případech se 
používají také systémy založené na elektrickém 
proudu. V případě prudkého nárůstu cen plynu/ropy 
lze očekávat, že alternativní zdroje energie budou 
cenově stále atraktivnější. Pokud dojde ke změně 
vysokého cenového rozdílu za kWh zemního plynu ve 
srovnání s elektřinou, mohly by být hybridní nebo 
elektrické systémy zajímavější. Jedná se o kotle, které 
mají kromě klasického hořáku také elektrické topné 
těleso. Tato řešení však přispívají k dekarbonizaci 
pouze tehdy, nepochází-li elektřina z uhelných elektrá-
ren a podobně. V současné době každá kilowattho-
dina elektřiny v Německu generuje za celou cestu do 
domovní přípojky asi dvakrát tak větší množství CO2 
než stejné množství zemního plynu.

Připojená zátěž: Hrozba výpadku elektrického 
proudu při spouštění zařízení?
V současné době elektrárny v Německu vyrobí celkem 
asi 545 terawatthodin elektřiny ročně. Současně je 
výkon instalovaných plynových komerčních/
průmyslových kotelen 340 terawatthodin.
Dokonce i ve střednědobém horizontu se zdá být 
rozšíření výroby/distribuce elektřiny přibližně o 60 % 
nereálné. Nicméně vytvořme plně elektrický scénář, 
ve kterém budou všechny dnešní parní, horkovodní 
a velkoobjemové kotle převedeny na elektrické kotle. 
 

Představte si například papírnu nebo elektrárnu 
s parní turbínou, která spouští parní kotelnu s výko-
nem 100 tun páry za hodinu. Při plném zatížení ode-
bírá kotlový systém výkon odpovídající zhruba 75 000 
vysavačů na plný výkon (od roku 2017 je omezen na 
900 W). Na některých místech je však v rámci jedné 
energetické sítě umístěno velké množství takových 
velkých kotelen a mnoho z nich zahajuje výrobu 
v podobnou ranní dobu. Dnešní elektrické sítě a elekt-
rárny jsou jednoduše zahlceny těmito vysokými výkony 
a dynamickými výkyvy na straně spotřebitelů. Vez-
meme-li v úvahu také rostoucí kolísání dostupnosti 
elektrické energie z větrných a solárních elektráren, 
bylo by téměř nemožné zabránit výpadkům proudu.

Čistá elektrifikace větších kotelen je proto v krát-
kodobém nebo střednědobém horizontu 
nepravděpodobná. Pokud by cena plynu prudce 
vzrostla a zároveň by cena za kilowatthodinu elektřiny 
zůstala na dnešní úrovni, přicházela by v úvahu spíše 
hybridní řešení s hořákem a přídavným elektrickým 
topným tělesem. Ty se zatím používají jen velmi spora-
dicky kvůli vysokým nákladům na elektrické topné 
tyče v rozsahu MW výkonu.
Dnešní příklady využití zahrnují vlastní výrobu 
elektřiny s nedostatkem možností výkupních cen, 
účast na trhu s vyrovnávací energií, která byla před 

Okamžitá přeměna všech zdrojů pro výrobu tepla z fosilních 
paliv v Německu na elektrickou energii by pravděpodobně 
přetížila výrobní kapacity i elektrické sítě. 
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několika lety moderní, nebo použití ve skandinávských 
zemích s extrémně nízkými cenami elektřiny.
  
Biomasa – obnovitelná,  
ale s diskutabilními spalinami
Na zařízení využívající biomasu, jako je dřevo, ale také 
průmyslový odpad přírodního původu, se vždy vztaho-
valy výrazně vyšší přípustné limity skleníkových plynů 
a pevných částic ve spalinách, které poškozují klima.
Technicky by bylo možné zajistit i lepší hodnoty, ale to 
by vyžadovalo dražší technologii filtru/katalyzátoru. 
Zelenou energii získávanou spalováním biomasy zjevně 
provázejí výrazně zvýšené emise spalin. Kromě 
pevných částic jsou také hladiny oxidů dusíku a oxidu 
uhelnatého výrazně vyšší než při spalování zemního 
plynu. Většinou vyšší teploty spalin mají za následek 
také nižší účinnost. Přesto má spalování biomasy své 
opodstatnění: V mnoha případech často chybí alterna-
tivní využití zejména spalitelných odpadů z biomasy 
(např. zbytků dřeva, skořápek ořechů, rýžových slu-
pek). Je třeba zmínit, že v celkové bilanci CO2 není ani 
dřevo zcela klimaticky neutrální. Pokud se podíváme 
na celkový proces výroby dřevěných pelet například 
z hlediska emisí CO2, zjistíme, že účinky jsou 
protichůdné. Přibližně 10 % energie obsažené v pele-
tách se spotřebuje na samotné sušení a výrobu, plus 
dopravní cesty pro suroviny a pelety.

Bilance emisí z biomasy často zamlčuje CO2, který 
stromy během svého růstu z atmosféry odebraly. 
Bohužel však nezohledňuje množství CO2, které by 
strom mohl ještě zachytit během svého budoucího 
životního cyklu. Nakonec je důležité: Které spaliny jsou 
vypouštěny z komína závodu. Kromě toho téma bio-
masy vyvolává otázku škálovatelnosti. Pěstitelské 
plochy potřebné pro celosvětové nahrazení dnešních 
procesních tepelných systémů spalujících plyn/olej by 
byly obrovské (nereálné) a výsledná logistika by také 
představovala určité problémy.

Biopaliva/bioplyn: Skutečná alternativa? 
Již dnes je mnoho obdělávaných ploch využíváno 
k produkci biomasy pro výrobu bioplynu nebo rostlin-
ného oleje jako zdroje energie díky dotacím. To má 
rozhodující vliv na ekologii a dostupnost orné půdy 
pro produkci potravin. 

Podobně jako v případě biomasy se i zde objevují 
problémy s rozšířením na celosvětové energetické 
potřeby průmyslu. Jsou také obtížněji spalitelné a mají 

vyšší emise spalin. Dlouhodobě dominantní podíl 
biopaliv v celosvětovém měřítku lze tedy jen stěží 
očekávat.

Vodík: Čistá alternativa s nástrahami
Princip je stejně důmyslný jako jednoduchý. Elektrolý-
zou rozdělíte vodu na jednotlivé složky a spalováním je 
opět spojíte. Místo CO2 jako odpadní plyn vzniká vodní 
pára. Na první pohled se vodík jako primární zdroj 
energie pro kotlové systémy vytvářející teplo jeví jako 
okouzlující dlouhodobé řešení. V praxi však vznikají 
některé dlouhodobé (řešitelné) problémy.

S výrobou vodíku se již začíná: V čisté formě existují 
problémy se skladováním a bezpečnostní rizika, 
protože v případě úniku hrozí riziko reakce kyslíku 
s vodíkem. Poměrné přimíchávání do stávající plynové 
infrastruktury se již dnes praktikuje ve velmi malém 
procentuálním rozsahu (<2 %). S rostoucí dostupností 
se očekává pravděpodobný nárůst, který však 
vyžaduje úpravy infrastruktury a spotřebičů. Takzvané 
reverzibilní palivové články slibují vyšší účinnost než 
elektrolýza, ale slouží především k využití vodíku pro 
výrobu elektřiny. 
  
Při spalování vodíku vznikají také nové technické 
problémy, které se při současných metodách spalo-
vání ropy a zemního plynu zatím prakticky nevyskytují. 
Z toho vyplývají nové požadavky na hořák a kotel, 
jakož i na rozvodné a bezpečnostní zařízení. 

Proces výroby vodíku

▶  Reakce s kovy

▶ Parní reformace

▶ Tepelné štěpení vody pomocí  
 termochemických cyklů

▶ Elektrochemické štěpení vody

▶ Elektrolýza vody

▶ Elektrolýza vodní páry

▶ Biologické štěpení vody (tvorba biomasy)

▶ Fotolytické štěpení vody 
 (přímý vývoj vodíku)
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Společnost Bosch již realizovala několik zařízení na 
vodík, z nichž některá jsou v provozu s čistým 
vodíkem.

Pro průmyslové zákazníky je použití čistého vodíku 
jako paliva stále ještě schůdnější než například pro 
vytápění domácností. V případě průmyslových 
tepelných systémů hrají pořizovací náklady relativně 
menší roli (v průměru asi 2 % celkových provozních 
nákladů za 15 let).

Existuje několik technických metod, jak zvýšit obcho-
dovatelnost vodíku, ale všechny mají jedno společné: 
Snižují celkovou účinnost výroby vlastního média. Při 
výrobě vodíku pomocí elektřiny a jeho následné meta-
nizaci za účelem dodání do sítě při tlaku 80 barů se 
ztrácí 36 – 50 % původně dodané energie. Vzhledem 
k potřebě dalších technologií se cena za megawattho-
dinu enormně zvyšuje. Také zůstává stále nevyřešena 
otázka nákladově efektivní extrakce CO2 ze vzduchu, 
protože ve velkém měřítku není k dispozici dostatek 
zdrojů čistého vodíku. (V současné době stojí zís-
kávání CO2 ze vzduchu stále několik set eur za tunu.) 
Získávání vodíku ze zemního plynu, aby se zabránilo 
vzniku CO2 ve spalovacím procesu, také není zatím 
dostatečně ekonomicky proveditelné, aby nahradilo 
zemní plyn jako palivo. V nadcházejících desetiletích 
lze očekávat pokrok ve vodíkové technologii.

Závěr
Od fosilních paliv se začíná upouštět i v průmyslovém 
sektoru. Jakmile to bude ekonomicky životaschopné, 
je pravděpodobné, že mnoho procesů pro vytápění 
<110 °C bude převedeno na alternativní technologie 
nebo paliva. Přechod pro případy procesního tepla 
bude trvat podstatně déle. Vzhledem k vysokému 
potenciálu úspor ve stávajících zařízeních lze očekávat 
rozsáhlou energetickou modernizaci nejprve v těchto 
zařízeních. Z dlouhodobého hlediska se teprve ukáže, 
zda převládnou systémy na vodík nebo elektřinu a jak 
bude toto rozšíření regionálně rozloženo.

U většiny případů budou i nadále používány velké 
kotle pro bezpečnou výrobu páry nebo jako součást 
hydraulického systému v uzavřených systémech.
Naproti tomu trubkové kotle se budou dlouhodobě 
vyskytovat téměř pouze ve stávajících/velkých 
zařízeních nebo ve speciálních případech (teploty 
>300 °C). Výrobci kotlů a hořáků se pravděpodobně 
budou muset ve střednědobém horizontu připravit na 
zvýšený počet projektů na speciální paliva.
V tomto případě je konverze možností pro velký počet 
stávajících systémů. Samotné generátory elektřiny 
mohou často fungovat po mnoho desetiletí s upra-
veným palivem, pokud jsou dodržovány stále přísnější 
limity pro spaliny.

Vzhledem k tomu, že kotle mají při dobré údržbě 
někdy velmi dlouhou životnost a mohou být v provozu 
i několik desítek let, měli byste o jejich pozdějším 
použití uvažovat již v počáteční fázi. Pokud je 
v dlouhodobém horizontu k zvážení provoz na vodík 
nebo alternativní paliva, lze to zohlednit již v dnešním 
návrhu, protože tyto kotle vyžadují vzhledem ke svému 
principu poněkud odlišnou konstrukci.

Účinnými krátkodobými opatřeními ke snížení 
emisí CO2 v průmyslu jsou modernizace stáva-
jících zařízení za účelem zvýšení účinnosti nebo 
používání obnovitelných paliv.
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