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CENTRÁLNÍ VÝROBA VODÍKU

v palivových článcích) vzniká jako vedlejší produkt pouze
voda.

MARTIN TKÁČ a KARIN STEHLÍK
Centrum výzkumu Řež s.r.o., Hlavní 130, 250 68 HusinecŘež
martin.tkac@cvrez.cz

2. Vodíková ekonomika
Plynný vodík se na zemi takřka nevyskytuje, a proto
si jej musíme vyrábět. Z tohoto důvodu nelze na vodík
pohlížet jako na zdroj energie, ale pouze jako na nosič
energie, do kterého lze primární energii ukládat podobně
jako do baterií. Hlavním cílem vodíkové ekonomiky je
ukládání energie (akumulace), případně využívání vodíku
v dopravě.
Elektrická energie je v současnosti nejvíce využívanou formou energie, ale její nevýhodou je velmi obtížné
skladování. Řešení tohoto problému přináší konverze elektrické energie na vodík a jeho následné uskladnění. Toto
řešení nabývá na větším významu především kvůli prudkému nárůstu obnovitelných zdrojů energie, především však
slunečních a větrných (viz obr. 1), které jsou velmi závislé
na ročním období, denní době a počasí. Naopak vodních
elektráren, které patří spíše ke stabilním, a regulovatelným
zdrojům energie, přibývá jen velmi málo.
V České republice pocházelo v roce 2013 zhruba
13 % ze spotřebované elektrické energie z obnovitelných
zdrojů. V Rakousku je tento podíl zhruba 68 % a ve Švédsku 62 %. Průměr zemí EU-28 v roce 2013 byl okolo
25 %. Největší část vyrobené elektřiny z obnovitelných
zdrojů energie (OZE) v evropském pohledu produkují
vodní (45,5 %) a větrné (26,5 %) elektrárny2. Důležitý je
zde ale obrovský nárůst podílu elektřiny z proměnlivých
slunečních a větrných elektráren, které se za poslední léta
zněkolikanásobily. Naopak dobře regulovatelné vodní
zdroje zůstávají takřka beze změny. Tyto trendy jsou viditelné na obr. 2.
Rostoucí podíl fotovoltaických a větrných elektráren
způsobuje nestabilitu elektrické sítě, která v hraničním
případě může vést k totálnímu zhroucení tzv. „blackoutu“.
Zavedením vodíkové ekonomiky by se těmto hraničním
situacím dalo jednoduše předcházet. V případě, kdy výroba elektrické energie bude vyšší než její spotřeba, převáděla by se přebytečná elektrická energie na vodík, který by se
následně ukládal. Vyrobený vodík by se využíval dvěma
hlavními způsoby. První způsob by nastal, pokud by spotřeba elektrické energie převyšovala její výrobu. V tomto
okamžiku by se vyrobený vodík zpětně převáděl na elektrickou energii. Druhá možnost počítá s využíváním vodíku jako pohonné suroviny v dopravě. Tím by se významně omezila závislost na fosilních palivech a tím došlo ke
snížení emisí.
Vodíková ekonomika však počítá také s centrální
výrobou vodíku, kde by se vodík vyráběl nepřetržitě, a ne
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1. Úvod
Nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru a třetím nejrozšířenějším prvkem na Zemi je vodík. Na zemi se nejčastěji
vyskytuje ve sloučenině s kyslíkem, ve formě vody.
Z tohoto pohledu je vodík pro život nepostradatelný.
V současné době navíc roste význam vodíku
i z energetického hlediska. Díky obrovskému zájmu
o ochranu životního prostředí a snahy o snížení spotřeby
fosilních paliv se hledají paliva nezávislá na fosilních
zdrojích a šetrná k životnímu prostředí. Tyto podmínky
vodík splňuje. Výroba vodíku může být realizována bez
použití fosilních paliv a při jeho využívání (např.
121
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Obr. 1. Vývoj výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů (OZE) v létech 2003 až 2014 (cit.1)

Obr. 2. Přehled výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů (OZE) pro EU-28 v létech 2003 až 2013 (cit.2)

jen podle bilance elektrické energie. Jako nejvhodnější
technologie pro centrální výrobu vodíku se prozatím jeví
vysokoteplotní elektrolýza spojená s jaderným reaktorem
IV. generace nebo jiným zdrojem vysoko-potenciálního
tepla.

su je jeho jednoduchost, dlouholeté zkušenosti s provozem
a hlavně nízká cena vyrobeného vodíku. Dalšími procesy
využívající fosilní paliva jsou parciální oxidace vyšších
ropných uhlovodíků a zplyňování uhlí. Avšak velkou nevýhodou těchto procesů jsou jejich emise (CO2, SO2, NOx,
dehet, saze), čímž výrazně zatěžují životní prostředí.
Proces, který životní prostředí nezatěžuje, nebo jen
velmi málo, je elektrolýza vody. Jak jde vidět z obr. 3, tak
pouhé 4 % vodíku se vyrábí elektrolyticky. Navíc většina
z těchto 4 % pochází z výroby hydroxidu sodného či draselného, kde vzniká vodík jako vedlejší produkt při elektrolýze solanky.

3. Výroba vodíku
V současnosti pochází zhruba 96 % vyrobeného vodíku z fosilních paliv, kde nejčastěji používaným procesem
je parní reforming zemního plynu. Výhodou tohoto proce122
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a nízko-potenciální teplo. Účinnost se udává kolem 35 až
50 % při intenzivním zpětném získávání tepla6,7. Tento
proces je však technologicky náročný a kvůli použití agresivních kyselin klade vysoké nároky na použitý materiál.
Podstatnou podmínkou pro širší uplatnění vodíku je
jeho ekonomicky efektivní výroba. Také ekologie výroby
bude při rozhodování o dalším uplatnění technologií hrát
důležitou roli. Z těchto důvodů se do budoucna jako perspektivní výroba vodíku jeví propojení vysokoteplotní
elektrolýzy vody s jadernými reaktory IV. generace. Současné reaktory pracující při teplotě okolo 320 °C by se
také daly spojit s vysokoteplotní elektrolýzou vody.
V takovém případě by však použité teplo sloužilo především na převod vody na vodní páru. Následné dohřátí páry
na požadovanou teplotu by muselo být obstaráno jinou
cestou. Z tohoto pohledu je výhodnější spojit vysokoteplotní elektrolýzu s reaktory IV. generace, u kterých je plánovaná teplota chladiva okolo 900 °C a byly by schopny
předehřát páru přímo na pracovní teplotu elektrolyzéru.

Obr. 3. Podíl výroby vodíku podle suroviny3

Z pohledu účinnosti patří elektrolýza k nejefektivnějším procesům, kdy vysokoteplotní elektrolýza pracuje s účinností až 95 % a nízkoteplotní elektrolýza s účinností až 90 %. Na její celkové účinnosti se ovšem negativně projevuje účinnost výroby elektrické energie, která se u
tepelných zdrojů energie pohybuje okolo 40 % (cit.4).
V případě klasické elektrolýzy se pak celková účinnost
pohybuje okolo 36 %, ovšem u vysokoteplotní elektrolýzy,
kde se část potřebné energie dodává ve formě tepla, vzroste celková účinnost přes 50 % (cit.5).
V tab. I jsou shrnuty procesy vyrábějící vodík i s jejich provozními parametry a účinností. Celková účinnost
výroby vodíku z fosilních paliv dosahuje hodnot od 60 do
80 %. Nevýhodou těchto procesů je již zmíněná produkce
skleníkových plynů. Druhou nevýhodou je v dlouhodobém
horizontu vyčerpatelnost fosilních paliv.
Mezi další způsoby výroby vodíku patří termochemické cykly, kde mezi nejznámější patří S-I (SulphurIodine) cyklus. Princip této výroby je založen na reakci
mezi jodem, oxidem siřičitým a vodou, při které vzniká
kyselina sírová a jodovodík. Tyto produkty se poté termicky štěpí zpět na jod a oxid siřičitý. Jediným vstupem je
voda a vysoko-potenciální teplo, výstupem je vodík, kyslík

4. Elektrolýza vody
Technologii elektrolýzy vody lze rozdělit podle skupenství vstupující vody na nízkoteplotní (kapalná) a vysokoteplotní (vodní pára). Dále ji můžeme rozdělit podle
iontu přenášejícího náboj na kyselou (ionty H+) a alkalickou (ionty OH–). V případě vysokoteplotní elektrolýzy
zajišťují přenos náboje ionty O2– (cit.12).
4.1. Alkalická elektrolýza
Alkalická elektrolýza vody je již průmyslově zavedený proces a je úspěšně provozována i v MW modulech.
Jako elektrolyt je používán hydroxid draselný o koncentraci 25–30 hm.% při teplotě až 90 °C. Potenciál alkalické
elektrolýzy však omezuje nízká účinnost výroby vodíku
a nízká flexibilita, což je dáno především klasickým uspořádáním alkalických elektrolyzérů využívajících porézní
separátor vyrobený nejčastěji z azbestu. Nevýhodou těchto
systémů může být omezená schopnost pracovat při pro-

Tabulka I
Přehled podmínek a účinností jednotlivých procesů7–11
Metoda
Parní reforming
Parciální oxidace
Elektrolýza
nízkoteplotní
Elektrolýza
vysokoteplotní
Termochemický siřičito-jodový (S-I) cyklus
Zplyňování uhlí
Zplyňování biomasy

Teplota / Tlak
700–950 °C / 0,3–2,5 MPa
~ 1400 °C / 3–8 MPa
< 100 °C / 0,1 MPa

Účinnost procesu [%]
65
60–80
80–90

700–900 °C / 0,1 MPa

90–95

800–1000 °C / 0,1 MPa
1000–2000 °C/ 0,1–3 MPa
800–1000 °C/ 0,1–0,5 MPa

35–50
60
35–50
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měnlivém výkonu, což je běžně vyžadováno ve spojení
s obnovitelnými zdroji energie (např. solární a větrné
elektrárny).

obsažený v cermetu vykazuje vysokou elektrickou vodivost a funguje výborně jako katalyzátor. Elektrony přiváděné na elektrodu štěpí molekuly vody za vzniku vodíku
a kyslíkového aniontu dle reakce (1). Vodík odchází společně se zbytkem vodní páry a kyslíkový anion prochází
přes iontově vodivý elektrolyt na porézní anodu, kde dochází ke vzniku kyslíku dle reakce (2). Elektrolyt bývá
vyroben z YSZ (yttriem stabilizovaný oxid zirkoničitý).
Anoda je pak nejčastěji vyrobena z manganitanu lanthanu
dopovaném stronciem (LSM, lanthanum strontium manganite). LSM má velkou elektrickou vodivost ale malou iontovou vodivost. Tím je třífázový kontakt (elektronový
vodič / iontový vodič / reaktant) limitován pouze na malou
oblast mezi elektrolytem a elektrodou. Pro zvětšení třífázového kontaktu se smíchává LSM s iontovým vodičem14,15. Směs vystupující z katodového prostoru obsahuje cca 90 obj.% vodíku a 10 obj.% vodní páry, která se
oddělí kondenzací. Celková rovnice elektrolýzy vody je
dle reakce (3).
Jednotlivé články bývají sériově zapojeny do tzv.
stacků, čímž se zvětší aktivní plocha, resp. množství vyvíjeného vodíku.
Rozklad vody je endotermní reakce a tím pádem je
potřeba k jejímu provedení velké množství energie. Vysokoteplotní elektrolýza je charakteristická tím, že oproti
jiným typům elektrolýzy lze část potřebné energie dodat
ve formě tepla (zhruba 25–30 % v závislosti na pracovní
teplotě)14, kdežto u ostatních typů elektrolýzy je dodávaná
energie výhradně elektrická. Výhodou je zvýšení účinnosti
procesu díky snížené spotřebě elektrické energie a snadnějšímu překonání aktivační bariéry na povrchu elektrody.
Jak jde vidět na obr. 5, tak celková energie potřebná
k rozkladu vody na vodík a kyslík s teplotou mírně roste,
ovšem potřebná elektrické energie klesá výrazně.
Další výhodou je, že systémem cirkuluje pouze vodní
páry, vodík a kyslík bez dalších chemických látek, což
výrazně snižuje problémy s korozí.

4.2. PEM elektrolýza
PEM elektrolýza patří do skupiny kyselé elektrolýzy
vody. V této technologii se využívá proton-výměnné membrány (PEM – Proton Exchange Membrane) jako pevného
elektrolytu, odtud název PEM elektrolýza. Díky použití
této membrány může systémem cirkulovat pouze čistá
voda, čímž odpadají vysoké nároky na materiál oběhové
soustavy. Mezi výhody procesu patří výroba velmi čistého
vodíku, kompaktní rozměry a flexibilita procesu, která je
dána možností provozovat elektrolyzér od 0 do 100 %
svého nominálního výkonu, což je dobrý předpoklad pro
využití ke stabilizaci elektrizační soustavy. Hlavní překážkou rozvoje této technologie je její vysoká cena. To je
dáno zejména nutností používat platinové kovy jako katalyzátor13.
4.3. Vysokoteplotní elektrolýza vody
Vysokoteplotní elektrolýza vody se provozuje při
teplotách od 700 do 900 °C a díky takto vysoké teplotě
není nutné používat katalyzátor z platinových kovů jako
v případě PEM elektrolýzy. S vysokoteplotní elektrolýzou
vody, někdy též nazývanou parní elektrolýzou, se do budoucna počítá jako se slibným procesem pro získávání
vodíku, proto se zbytek článku bude věnovat převážně této
technologii.
Elektrolytický článek se skládá z katody, anody
a elektrolytu. Schéma takového článku je znázorněno na
obr. 4. Na porézní katodu je přiváděna vodní pára
s obsahem asi 10 obj.% vodíku, který zaručuje redukční
podmínky na elektrodě a chrání tak materiál katody proti
oxidaci. Jako katodový materiál se používá cermet, což je
kompozitní materiál z kovu (nikl) a keramiky (oxid zirkoničitý stabilizovaný oxidem yttritým – ZrO2·Y2O3)14. Nikl

energie,
kJ mol–1

teplota, °C

Obr. 4. Schématické znázornění vysokoteplotního elektrolyzéru pro elektrolýzu vody

Obr. 5. Graf potřebné energie na produkci vodíku v závislosti
na teplotě16
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Jelikož je reakce rozkladu vody endotermní reakce,
můžeme provozovat vysokoteplotní elektrolýzu vody
v různých režimech, v závislosti na způsobu dodávání
spotřebovávaného tepla.
Elektrolyzér provozovaný v termo-neutrálním módu
je provozován při termo-neutrálním napětí. To je definováno jako napětí, při kterém se generované Joulové teplo,
vznikající průchodem proudu skrz celu, rovná teplu spotřebovanému reakcí rozkladu vody. Termo-neutrální napětí se
pohybuje okolo 1,3 V při 900–950 °C (cit.17). V tomto
provozním režimu lze teoreticky elektrolyzér provozovat
s elektrickou účinností 100 %.
Pokud se bude provozovat elektrolyzér pod termoneutrálním napětím, budeme hovořit o endotermním režimu, při kterém je dodávaná elektrická energie nižší než
celková entalpie reakce a pro udržení teploty je třeba teplo
dodávat. V takovémto případě lze dosáhnout účinnosti
i vyšší než 100 %.
Exotermní režim nastane tehdy, pokud bude elektrolyzér provozován nad termo-neutrálním napětím.
V tomto případě bude elektrická účinnost nižší než 100 %
a vyrobené teplo bude vyšší než teplo spotřebovávané
reakcí. Nicméně provozování elektrolýzy v tomto režimu
má své výhody. Proudová účinnost sice klesá, ale proudová hustota roste a s ní i množství vyrobeného vodíku17.
(1)
H2O + 2e– = O2– + H2
(2)
O2– = ½ O2 + 2e–
(3)
H2O = H2 + ½ O2

produkující teplo. Při takovémto zapojení by se vyráběl
vodík výrazně levněji.
5.1. Vysokoteplotní elektrolýza propojená
s jadernými reaktory
Jaderné reaktory, které mají vysoké výstupní teploty
chladiva a vysokou účinnost přeměny na elektřinu, jsou
vhodné pro spojení s vysokoteplotní elektrolýzou vody.
Jejich pracovní teplota by měla dosahovat až 900 °C, což
je teplota velmi dobře využitelná pro elektrolýzu. Příkladem těchto reaktorů IV. generace může být např. HTGR
reaktor chlazený heliem.
Možné
schéma
propojení
HTGR
reaktoru
s vysokoteplotní elektrolýzou vody je na obr. 6, kde hlavní
komponenta je tepelný výměník mezi horkým heliem vystupujícím z reaktoru a vodní párou vstupující do elektrolyzéru. Spojení těchto dvou technologií dává možnost
vyrobit vodík s účinností srovnatelnou s parním reformingem zemního plynu nebo termochemickými procesy. Výhoda oproti těmto procesům je ta, že odpadnou problémy
s korozí (termochemické cykly) a emisemi skleníkových
plynů (reforming)18. Ovšem mezi nevýhody patří fakt, že
tyto reaktory ještě nejsou dostupné.
5.2. Vysokoteplotní elektrolýza propojena
s koncentrační solární elektrárnou
Jednou z možností využití vysokoteplotní elektrolýzy
je kombinace s koncentrační solární elektrárnou. V této
elektrárně se produkuje teplo pomocí soustavy zrcadel,
které koncentrují sluneční paprsky na vrchol věže, kde je
umístěn výparník. Vzniklé teplo je obvykle vedeno na
turbínu, kde se vyrábí elektrická energie. V tomto případě
se parní proud rozdělí na dvě části. Jedna část prochází
turbínou a vyrábí elektrickou energii, druhá část jde do
elektrolyzéru, kde se vyrábí vodík. Schéma procesu je

5. Elektrolýza v kogeneraci
Do budoucna se počítá s propojením vysokoteplotní
elektrolýzy se zdroji vysoko-potenciálního tepla. Mezi tyto
zdroje patří především nová generace jaderného reaktoru
(HTGR – high temperature gas cooled nuclear reactor),
koncentrační solární elektrárny nebo průmyslové procesy

Obr. 6. Schéma propojení vysokoteplotní elektrolýzy vody s Jaderným reaktorem IV. generace19
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V současné době se vyrobené teplo využívá na výrobu elektrické energie. Toto teplo by bylo možné využít
v procesu vysokoteplotní elektrolýzy vody na výrobu vodní páry a její předehřátí na pracovní teplotu.
V České republice se nachází celkem 27 spaloven
odpadů, z čehož pouze 3 jsou spalovny komunálního odpadu a zbylé spalují průmyslový a zdravotnický odpad.
V roce 2014 takto bylo spáleno celkem 643 tisíc tun komunálního a 45 tisíc tun průmyslového odpadu23.
5.5. Výroba chemických látek
5.5.1. Výroba kyseliny sírové
Prvním krokem při výrobě kyseliny sírové kontaktním způsobem je spalování síry za vzniku oxidu siřičitého.
Toto spalování je silně exotermní proces a probíhá při
teplotě 800–1000 °C. Vznikající teplo v tomto kroku je
z 60 % využito na předehřev síry a vstupujícího vzduchu,
zbylých 40 % se využívá na tvorbu vysokotlaké páry.
Druhým krokem při výrobě kyseliny sírové je oxidace
oxidu siřičitého na oxid sírový. I tento krok je exotermní a
probíhá ve 4 nebo 5 patrech. Teplota v každém patře je
omezená pracovní teplotou katalyzátoru, která se pohybuje
od 400 do 600 °C. Velké množství tepla se získává před
vstupem do prvního patra, kde jsou páry ochlazovány
z teploty až 1000 °C na 400 °C. Další značná část tepla
vzniká za prvním stupněm, kde se ohřátý plyn po průchodu prvním patrem ochlazuje z 600 na 400 °C (cit.24).
Při kontaktním způsobu výroby kyseliny lze až 67 %
procesního tepla převést na vysokotlakou páru25.
Největšími producenty kyseliny sírové v ČR jsou Spolana Neratovice, Precheza Přerov a Synthesia Pardubice.

Obr. 7. Schéma propojení vysokoteplotní elektrolýzy vody
s koncentrační solární elektrárnou20

znázorněno na obr. 7. Koncentrační solární elektrárna pracuje nejefektivněji např. na poušti. Zde je ovšem problém
s dodávkami vody a odběry produktů20.
Například elektrárna, která by zásobovala vodíkem
1 milion automobilů, by musela mít svá zrcadla na ploše
24,9 km2, a elektrolyzér o velikosti 2,25 GW. Kdyby byl
tento proces vybudován na poušti, pak by 2/3 z ceny vodíku tvořily náklady na transport vodíku z pouště
k zákazníkovi21.
5.3. Vysokoteplotní elektrolýza propojena s jinými
procesy

5.5.2. Výroba kyseliny chlorovodíkové
Kyselina chlorovodíková vzniká spalováním chloru
ve vodíkové atmosféře. Plamen dosahuje až 2000 °C
a teplota v chlazené peci se pohybuje okolo 800 °C. Proud
plynného chlorovodíku se pak ochladí a vede na absorpci24. I při této výrobě vzniká značné množství tepla využitelné ve vysokoteplotní elektrolýze vody. Vyrobený vodík
by se dal použít ve výrobě, čímž by mohla připojená elektrolýza zlevnit celý výrobní proces.
V současné době se kyselina chlorovodíková vyrábí
ve Spolaně Neratovice a ve Spolku pro chemickou a hutní
výrobu a.s. v Ústí nad Labem. Obě výrobny navazují na
elektrolýzu solanky, kde vzniká vodík i chlor.

Kombinace vysokoteplotní elektrolýzy s jadernou
nebo solární energií je velice zajímavý nápad, ovšem tyto
technologie buď ještě nejsou dostupné (jaderný reaktor),
nebo musí být provozovány na místech velmi vzdálených
od míst spotřeby (koncentrační solární elektrárna). Z těchto důvodů je třeba najít i jiné technologie, se kterými by se
mohla vysokoteplotní elektrolýza sloučit.
V současné době patří mezi dostupné procesy produkující vysoko-potenciální teplo především spalovny odpadů a chemické výroby, pro které by sloučení s elektrolýzou
mohlo vést ke zlepšení účinnosti procesu a v některých
případech i k finančním úsporám. Především se jedná
o výrobu kyseliny sírové, chlorovodíkové, dusičné nebo
výroby amoniaku.

5.5.3. Výroba amoniaku a kyseliny dusičné
Amoniak se vyrábí přímou syntézou vodíku a dusíku
na železném katalyzátoru při teplotách kolem 400–550 °C
a tlaku až 100 MPa. Reakce je exotermní, ale teplota výstupních plynů se pohybuje od 100 do 250 °C, a to díky
intenzivní výměně tepla mezi vystupujícím a vstupujícím
plynem v reaktoru. Plyn je třeba dále chladit, aby amoniak
zkondenzoval.
Kyselina dusičná se vyrábí spalováním amoniaku na
platinovém katalyzátoru při 800–950 °C. V dalším kroku
se vzniklý oxid dusnatý oxiduje na oxid dusičitý. Jelikož je

5.4. Spalovna odpadů
Spalování odpadů probíhá buď v roštové nebo rotační
peci, za kterou je sekundární dopalovací komora, ve které
je až 1100 °C a plyny se zde zdrží alespoň 2 sekundy. Tím
je zajištěna úplná destrukce nebezpečných a stabilních
látek. Pro najíždění a případné udržování provozní teploty
jsou instalovány plynové hořáky, většinou však odpad hoří
zcela samovolně22.
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tato oxidace jednou z mála reakcí, u které klesá kinetika
reakce se zvyšující se teplotou, je třeba plyny ochladit na
co nejnižší teplotu. Oxidy se následně absorbují ve vodě
a vzniklá kyselina se dále čistí24.
Pokud by byly tyto výroby propojeny, dalo by se použít teplo plynu vystupujícího z reaktoru při výrobě amoniaku na předehřev vody či vzniku vodní páry a následně
teplo vznikající spalováním amoniaku při výrobě kyseliny
dusičné na předehřev vodní páry na požadovanou teplotu
při elektrolýze.
V České republice amoniak vyrábí např. Lovochemie
Lovosice, Synthesia Pardubice a Borsodchem MCHZ Ostrava. Kyselina dusičná se vyrábí jen v podniku Chemopetrol Litvínov.

věď, že se v roce 2030 jen v Německu vyrobí stejný počet
elektrolyzérů, jako byla jejich celosvětová výroba za posledních 100 let (cit.26).
n2030 (electrolyzerGermany ) 

2030

 n(electrolyzer

world

)

(4)

1930

Lze vidět, že výběr daného technologického řešení
záleží na velkém množství faktorů. Do budoucna je potřeba získat více zkušeností pro detailnější a přesnější hodnocení jednotlivých procesů, které lze získat například z demonstračních projektů. Proto je třeba se více zaobírat chemickou i ekonomickou analýzou daného řešení, která může nakonec vyústit v návrh a realizaci demonstračního
projektu.

5.6. Zdroj tepla s nižší výstupní teplotou
Prezentované výsledky byly finančně podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – projekt
LQ1603 Výzkum pro SUSEN. Práce byla realizována na
velké infrastruktuře Udržitelná energetika (SUSEN) vybudované v rámci projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0108.

Vysokoteplotní elektrolýza by mohla být teoreticky
propojena i se zdroji tepla s nižší teplotou než je provozní
teplota elektrolyzéru. V takovém případě by přiváděné
teplo bylo použito především na převod kapalné vody na
vodní páru a její částečný předehřev. Konečné ohřátí páry
na pracovní teplotu by pak mohlo být obstaráno ve výměníku tepla s vystupujícími plyny z elektrolyzéru, případně
externím ohřevem. Samotný elektrolyzér by navíc mohl
být provozován v exotermním režimu, čímž by také vyráběl potřebné teplo. V případě těchto zdrojů tepla však velmi záleží na výstupní teplotě z procesu a následném propočtu, zda je propojení těchto technologií výhodné či nikoli.
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M. Tkáč and K. Stehlík (Technological Experimental Loops Department, Research Centre Řež, Řež):
Central Hydrogen Production
Currently, hydrogen is primarily used as a chemical
feedstock, but it is foreseen to be used as an energy carrier.
Hydrogen can for example provide/enable a long-term
energy storage when the use of renewable sources for electricity production will be further increased. The hydrogen
produced can be converted to electricity, or be used in the
mobility sector. If hydrogen is to be used in a wider scale
(e.g., in power engineering and mobility), its production
from electricity surplus would not be sufficient and a central hydrogen production would be necessary. In agreement with the European objectives to transform the energy
sector to low-carbon technologies, an efficient way of hydrogen production with as low as possible emissions needs
to be proposed. Therefore, in this paper, high-temperature
electrolysis (SOEC) in cogeneration with other processes
providing high-potential heat is investigated.
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