Pod pojmem „solární technologické teplo“ se rozumí využívání solárně termické energie v průmyslových podnicích k výrobě
technologického tepla.
Zatímco využívání solární energie k přípravě teplé vody v soukromém a veřejném sektoru se stalo běžnou záležitostí, systémy
na využívání solárního technologického tepla v průmyslu jsou zatím realizovány velmi zřídka. Potenciál je přitom velký: okolo
30% potřeby tepla v průmyslu v Evropě tvoří procesy o teplotách pod 100°C, je tedy vhodné pro využití sluneční energie.
Nicméně v Evropě identifikovala Mezinárodní energetická agentura (IEA) v rámci tzv. Úkolu 33 Solární teplo pro technologické
procesy pouze cca 70 instalací.
Projekt solární technologické teplo (SO-PRO), který je realizován v rámci programu Intelligent Energy Europe, je zaměřen
na vybudování trhů pro solární technologické teplo v 6 evropských regionech. Projekt koordinuje O.Ö. Energiesparverband
(Hornorakouský svaz pro úspory energií). Projekt realizují partneři ze 6 evropských regionů a 1 vědecký partner: ESCAN (Španělsko /
regiony Castillas a Madrid), Energy Centre České Budějovice (Česká republika / Jihočeský kraj), GERTEC (Německo / Severní Porýní Vestfálsko), Saská energetická agentura (Německo / Sasko), Energetická agentura Podravje (Slovinsko / region Maribor),
Fraunhoferova společnost na podporu aplikovaného výzkumu (Německo), O. Ö. Energiesparverband (Horní Rakousko).

www.eccb.cz (sekce Projekty EU)

www.solar-process-heat.eu

Hlavní aktivity projektu
V rámci projektu SO-PRO byly mimo jiné realizovány následující aktivity:
• regionální průzkum týkající se možnosti využití solárního technologického tepla v každém regionu
• energetická analýza 91 průmyslových podniků
• dotazníky pro podniky v angličtině, němčině, španělštině, slovinštině a češtině
• příručky pro navrhování zařízení pro výrobu solárního tepla v angličtině, němčině, španělštině,
slovinštině a češtině
• regionální kampaně (3 kulaté stoly v každém regionu, tréninkové kurzy, kampaň v médiích – internet, specializované časopisy)
• solární contracting – analyzován potenciál na trhu pro solární contracting, zorganizován kulatý stůl na téma
solární contracting, vypracovány odpovědi na často kladené otázky týkající se solárního contractingu
• aktivity na evropské úrovni – projektový zpravodaj, mezinárodní konference, mezinárodní tréninkový seminář
a stánek na „Hannover Messe“

Dobré podmínky pro využití solárního technologického tepla mohou být zejména v následujících odvětvích průmyslu:
potravinářský, textilní, kovozpracující, strojírenský, elektronický a chemický průmysl.
Ekonomická životaschopnost zařízení je pravděpodobnější pokud:
• je vyžadováno nízkoteplotní technologické teplo v průběhu celého roku (nikoliv pouze v topné sezóně), nejlépe pod 50 °C
• nelze využít odpadní teplo z jiných procesů
• jsou k dispozici dotační programy
Vhodné průmyslové procesy: solární technologické teplo může být využitelné v průmyslových odvětvích, kde se vyskytují
procesy jako čištění a mytí, ohřev náplní průmyslových van, sušení, předehřev napájecí vody pro parní technologické sítě
či produkce surovin.

Dotazník pro podniky týkající se možného využití
solárního technologického tepla
Dotazník pro podniky umožňuje příslušným osobám v průmyslových podnicích odhadnout, zda by se solární technologického
teplo dalo využít ve výrobních procesech jejich podniku. Dotazník je rozdělen do dvou kroků:
V prvním kroku jsou vyřazovací kritéria: pokud jsou otázky v tomto kroku zodpovězeny „ne”, je pravděpodobné, že realizace
solárního technologického tepla bude z ekonomického hlediska těžko proveditelná:
• Vyskytuje se ve vašem podniku výrobní proces vyžadující teplotu pod 80°C?
• Máte k dispozici dostatek místa (střešních či jiných ploch) k instalaci solárně termických kolektorů?
• Jsou tyto plochy orientovány na jih, jihovýchod, jihozápad a jsou bez zastínění?
V druhém kroku jsou zmíněny předpoklady pro solární technologické teplo: čím více otázek je zodpovězeno „ano”, tím lepší
jsou předpoklady pro využití solárního technologického tepla.

Solární technologické teplo: Příručka pro navrhování zařízení pro výrobu
solárního tepla pro vybrané průmyslové procesy
Vzhledem k příznivě nízkým procesním teplotám a častému výskytu v různých průmyslových sektorech byly následující
průmyslové procesy identifikovány jako vhodné pro využití solárního technologického tepla:
• ohřev užitkové vody pro otevřené mycí/čisticí procesy
• předehřev a ohřev doplňované napájecí vody pro (částečně) otevřené parní technologické sítě
• ohřev náplní průmyslových van
• otevřený systém sušení v proudícím horkém vzduchu
Příručka je stručným a praktickým dokumentem obsahujícím technické informace o možnostech začlenění solárního
termického systému do zmíněných typů průmyslového využití. Cílem je propojení dvou blízkých oborů: průmyslového a solárně
termického inženýrství tím, že jsou poskytnuty základní informace o obou oborech. Jsou prezentovány návrhy systémů
na výrobu solárního technologického tepla pro čtyři typy průmyslového využití a pravidla pro jejich provoz a údržbu. Dále
příručka obsahuje schémata potřeby tepla, teploty procesů a způsoby začlenění do tepelného systému.

Dotazník i příručka jsou ke stažení na adrese: www.eccb.cz v sekci Projekty EU
nebo na www.solar-process-heat.eu.

Příklad nomogramu solárního systému pro proces čištění v malém závodě
(ohřev vody z 15 °C na 60 °C, plochý kolektor, sklon kolektorů 35°, vrstvená akumulace)

Pilotní projekt spuštěný v rámci SO-PRO
Prvním pilotním projektem spuštěným v rámci SO-PRO je instalace solárně termického zařízení na jatkách v Montesanu ve Španělsku. Společnost Montesano
má sídlo v Jerez de los Caballeros, zaměstnává 120 osob a působí v potravinářském průmyslu. Solární technologické teplo je využíváno pro mycí/čisticí procesy (příjem suroviny, první zpracování, mytí, druhé zpracování, chlazení, mytí
průmyslových van a strojů). Solárně termický systém má plochu kolektorů cca
290 m2 a akumulační nádrž o objemu 23 000 l a pokrývá 45% celkové potřeby
tepla. Roční výroba tepla solárně termického systému činí cca 314 000 kWh.

Tato publikace byla vydána za finanční podpory EU v rámci projektu Solar Process Heat (Solární technologické teplo). Za obsah této publikace je odpovědný výhradně autor.
Obsah nemusí vyjadřovat názor Evropského společenství. Evropská komise není odpovědná za jakékoliv užití informací obsažených v této publikaci.

Projekt SO-PRO v Jihočeském kraji
• byla provedena energetická analýza v 15 průmyslových podnicích
• byly uspořádány 3 kulaté stoly a 1 tréninkový kurz na téma využívání solární energie pro technologické procesy
v průmyslu a 1 kulatý stůl na téma solární contracting
• byl vydán Dotazník pro podniky a Příručka pro navrhování zařízení pro výrobu solárního tepla pro vybrané
průmyslové procesy
• proběhla kampaň v médiích ...

Partneři projektu SO-PRO & regiony
partneři

regiony

O.Ö. Energiesparverband
(ESV)

Horní Rakousko
(Rakousko)

ESCAN

Regiony Castillas a Madrid
(Španělsko)

Energy Centre České Budějovice
(ECCB)

Jihočeský kraj
(Česká republika)

GERTEC
Ingenieurgesellschaft

Severní Porýní-Vestfálsko
(Německo)

Sächsische Energieagentur
(SAENA)

Sasko
(Německo)

Energy agency of Podravje
(Energap)

Region Maribor
(Slovinsko)

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung
der angewandten Forschung (ISE)

(Německo)

Energy Centre České Budějovice
• občanské sdružení poskytující bezplatné a nezávislé poradenství v oblasti efektivního využívání energie
a obnovitelných zdrojů, výstavby a rekonstrukce domů, vytápění, dotací atd.
• organizace seminářů a exkurzí
• vydávání publikací
• měření infrakamerou
• energetické posudky, studie a analýzy aj.

Energy Centre České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 87/25
370 01 České Budějovice
telefon: +420 387 312 580
eccb@eccb.cz • www.eccb.cz

