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1 Úvod
Implementační akční plán (IAP) je druhým strategickým dokumentem, zpracovaným v rámci
projektu „Česká vodíková technologická platforma“ v programu OPPI Spolupráce, reg.č.5.1.
SPTP01/011 IAP navazuje na dokument Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového
hospodářství v ČR (SVA, 2010), vytvořený v rámci první etapy výše uvedeného projektu.
Účelem IAP je definovat způsob dosažení cílů, stanovených v SVA. Nástroji jsou návrhy konkrétních
kroků, nazývanými aktivity a dále požadavky na implementaci výzkumných témat. Tato zpráva klade
důraz na možnosti, specifika a zaměření českého průmyslu. Je v souladu s cíly a principy, které jsou
definovány Fuel Cells And Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), která je nástupnickou organizací
Evropské vodíkové technologické platformy a představuje vrcholný orgán na poli vodíkových aktivit v
rámci EU.
Tento Implementační akční plán byl zpracován expertní skupinou České vodíkové technologické
platformy.

5/121

Podpora vodíkových technologií v ČR

2 Česká vodíková technologická platforma
Česká vodíková technologická platforma je zaměřena na podporu vodíkových technologií. Zájem je
směřován především na aplikace v dopravě, energetice a spotřební elektronice, tedy aplikace
ve kterých je vodík využíván jako energetický vektor, nikoliv jako chemická surovina (což je jeho
tradiční využití v chemickém, petrochemickém, potravinářském, metalurgickém a dalším průmyslu).
Využití vodíku v dopravě je principielně možné pro všechny její druhy (pozemní, vodní, letecká i
vesmírná), což ostatně ukazují lodě, ponorky, letadla, raketoplány a další typy provozovaných
dopravních prostředků poháněné vodíkem. Největší pozornost je však věnována pozemním
vozidlům, zejména osobním automobilům a autobusům. Jednotlivé členské subjekty řeší několik
desítek VaV projektů zaměřených na vodíkové technologie, např. první vodíkový autobus, vodíková
loď v Hamburku (oba ÚJV Řež a.s.), vysokoteplotní palivové články s tavenými uhličitany jako záložní
zdroj energie pro oceánské lodě (VŠCHT Praha), spalovací motory na vodík (ČVUT, TU Liberec) a
mnohé další.
Česká vodíková technologická platforma koordinuje postup svých členů, zajišťuje jejich
informovanost o možnostech podpory v oblasti vědy a výzkumu (VaV; CZ i EU); poskytuje podporu
při hledání spoluřešitelů výzkumných projektů a je partnerem pro orgány státní správy v oblasti
vodíkových technologií.

2.1 Poslání – základní směřování a principy v oblasti H2 technologií
Posláním České vodíkové technologické platformy je:
1. Podpora vývoje vodíkových technologií a zavádění vodíkového hospodářství v ČR.
2. Platforma přispívá ke koordinaci aktivit subjektů vývoje vodíkových technologií a vodíkového
hospodářství mezi sebou a v návaznosti na programy a finanční zdroje domácí i zahraniční.
3. Platforma definuje, reprezentuje, podporuje, hájí a prosazuje oprávněné a společné zájmy
svých členů s cílem vytváření vhodného prostředí pro rozvoj vodíkového hospodářství.

K naplnění tohoto poslání byly stanoveny a jsou naplňovány následující cíle:
1. Platforma usiluje o zapojení svých členů do European Hydrogen and Fuel Cell Technology
Platform a dalších klíčových evropských a světových organizací zabývajících se vodíkem.
2. Platforma systematicky mapuje rozvoj v oblasti vodíkových technologií a vodíkového
hospodářství v EU, USA a dalších ekonomicky vyspělých zemích.
3. Platforma sleduje a vyhodnocuje aktivity v oblasti rozvoje vodíkových technologií a vodíkového
hospodářství v ČR.
4. Platforma systematicky sleduje možnosti získání prostředků v ČR, EU i jinde ve světě
využitelných pro financování rozvoje českých vodíkových technologií a vodíkového
hospodářství.
5. Platforma zajišťuje vzájemnou informovanost subjektů působících v ČR v oblasti rozvoje
vodíkových technologií a vodíkového hospodářství provozováním webových stránek a
organizací tematických seminářů a konferencí.
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6. Platforma poskytuje expertízy pro orgány a agentury státní správy a samosprávy v oblastech
souvisejících s rozvojem vodíkového hospodářství.
7. Platforma zpracovává projekty z oblasti rozvoje vodíkových technologií a vodíkového
hospodářství v ČR a žádosti o jejich financování a poskytuje poradenský servis pro jejich
realizátory.
8. Platforma je partnerem dalších institucí obdobného typu v zahraničí, zejména v EU, vůči nim
prezentuje a reprezentuje vývoj vodíkových technologií a vodíkové hospodářství v ČR.
9. Platforma propaguje vhodnou formou aktivity související s rozvojem českých vodíkových
technologií a vodíkového hospodářství v zahraničí.
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3 Vodíkové hospodářství
Vodíkové hospodářství lze definovat jako soubor technologických řešení pro uspokojování
energetických potřeb, jejichž společným jmenovatelem je vodík.
Využívání energie z fosilních paliv a zejména jejich dominantní využívání v dopravě s sebou přináší
vedle nesporných výhod i mnohé negativní důsledky. Mezi nejzávaznější z nich patří poškozování
životního prostředí a v případě ČR téměř úplná závislost na dovozu plynných a kapalných fosilních
paliv. V souvislosti s expanzí východních ekonomik a tenčícími se zásobami fosilních paliv jsou
především státy EU již dnes ohrožovány jejich nedostatkem. Postupný přechod na obnovitelnou
energetiku a jiné nefosilní udržitelné energetické koncepty, jako je např. jaderná energetika, je pro
většinu států podmínkou zachování technického rozvoje a přijatelné kvality života. Zatímco v oblasti
produkce energie již dnes existuje mnoho funkčních a využívaných alternativ, v oblasti dopravy je
využívání fosilních paliv stále dominantní.
Vodíkové hospodářství je jednou z funkčních možností řešící výše uvedené nedostatky hospodářství
založeného na využívání fosilních paliv. Aby byl vodík opravdovou alternativou, není možné jej ve
větším měřítku vyrábět z fosilních paliv.

3.1 Motivace pro využívání vodíku jako energetického vektoru
Problematika energetického využívání surovin provází lidstvo od nepaměti. Problémy spojené
s vyhledáváním a dostatečně účinným využíváním energetických zdrojů si s sebou neseme i
v moderní době, přičemž rozsah spotřeby energie v současné době je oproti minulosti
mnohonásobně větší. Nejen, že je potřeba celkově velké množství energie, ale je také nutné, aby
byla k dispozici tam, kde je jí v daném čase potřeba.
Mezi nejzávažnější problémy, spojené se spalováním fosilních paliv patří především zvýšená zátěž
pro životní prostředí, způsobená exhalacemi škodlivých látek jako jsou NOx, SOx, suspendované
částice atd. Neustálé zvyšování spotřeby energie na jedné straně a vysoký nárůst intenzity dopravy
(především automobilové) představují globální problém, kterým je nutné se zabývat.
V poslední době sílí přesvědčení, že pro dosažení trvale udržitelného rozvoje je potřeba zásadnější
změna energetického systému - tento názor významně podporuje fakt, že světově významná
naleziště ropy se většinou nalézají v politicky nepříliš stabilních oblastech. S tím souvisí i skutečnost,
že současné předpovědi ohledně termínu dosažení maxima těžby ropy se pohybují zhruba v rozmezí
let 2015 - 2030. Negativní dopad na tuto situaci má silný hospodářský růst Indie a Číny, jejichž
spotřeba ropy je již taková, že by její poptávku neuspokojil ani přímý ropovod ze Saudské Arábie.
Pozitivní vliv mají naopak nová naleziště, především pod dny oceánů či v tzv. ropných píscích, jejichž
společným ukazatelem jsou však výrazně vyšší náklady na těžbu než u klasických nalezišť.
Ke konci minulého století byly studovány různé možnosti řešení tohoto problému, které se mohou
rozdělit do dvou základních kategorií: snižování spotřeby a nové technologie přeměny energie.
V energetice i v dopravě se objevil podobný problém – přes dílčí úspěchy ve snižování energetické
náročnosti (zvyšování účinností elektráren, snižování spotřeby paliva u automobilů) je nárůst počtu
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spotřebitelů takový, že se výše zmíněné úspěchy neprojevily v takové míře, aby nárůst spotřeby
energie výrazně zpomalily.
Za této situace je pro naši civilizaci životně důležité nalézt alternativu k současným palivům;
pravděpodobně nejnadějnějšími kandidáty na tento post jsou elektřina a vodík. Zásadní výhodou
vodíku je široké spektrum látek, ze kterých lze vyrobit, dále vysoká výhřevnost (3x vyšší než benzín
nebo nafta). Nevýhodou je především jeho plynný stav za normálních podmínek a z toho vyplývající
nutnost jeho komprese nebo zkapalnění pro další využívání. Vodík se na Zemi prakticky nevyskytuje v
elementární formě, ale je vázán ve sloučeninách. Tato skutečnost vede k nutnosti vložit energii
k výrobě vodíku, ale na druhé straně existuje možnost jeho výroby z vody.
Je třeba zdůraznit, že vodík není klasické palivo, ale energetický vektor neboli nosič energie.
Vodíkové technologie jsou maximálně tak ekologicky čisté jak čisté jsou primární zdroje energie a
suroviny, které jsou při výrobě vodíku využity. Z těchto aspektů plyne možné využití vodíkových
technologií.
Vodík jako nosič energie se dá využít v mnoha aplikacích, ať už energetických, pro výrobu elektřiny a
tepla, v dopravě pro pohon automobilů, nebo pro přenosná zařízení typu notebook, mobilní telefon
apod. Zařízení, která jsou schopna přeměnit chemickou energii vodíku přímo na elektřinu (a teplo) se
nazývají palivové články (nezaměňovat s palivovými články v jaderných elektrárnách). Jejich
principem je sloučení molekuly vodíku a kyslíku za vzniku vody. Velkou výhodou palivových článků je
účinnost energetické přeměny, která činí běžně 50% (s výkony v řádech desetin W až MW).
V případě kogenerace – využití elektřiny i produkovaného tepla – je celková účinnost až 80%. Jejich
nevýhodou je v současné době hlavně cena, která je vysoká především z důvodu nevyzrálosti
technologie a absence sériové výroby. Eliminaci uvedených problémů by mělo vyřešit úsilí v
průmyslových a vědeckovýzkumných institucích především v USA, EU a Japonsku.
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4 Vymezení oblasti zájmu
Oblasti zájmu vychází z dokumentu SVA České vodíkové technologické platformy. Nad jeho rámec
byly zohledněny aktuální potřeby a cíle definované FCH JU a dalšími orgány EU. V tomto dokumentu
je tak pokryto široké spektrum oblastí potřebných pro úspěšné zavádění vodíkového hospodářství:


Výroba vodíku



Skladování a distribuce vodíku



Palivové články



Spalovací motory na vodík



Využití vodíku – aplikační část, horizontální témata

Výroba vodíku
Vodík je možné vyrobit mnoha způsoby z vody, uhlovodíků a jiných na vodík bohatých látek. Aby se
vodík stal v dlouhodobém horizontu plnohodnotnou alternativou k fosilním palivům, není možné jej
z těchto paliv vyrábět. Dalším v současnosti komerčně využívaným způsobem je výroba vodíku
nízkoteplotní elektrolýzou. Tento proces je však zatížen nízkou účinností výroby elektrické energie a
z hlediska dlouhodobých cílů je nevyhovující. Nadějnou alternativou jsou některé vysokoteplotní
chemické cykly a vysokoteplotní elektrolýza vody. Oba způsoby podle současných studií dosahují až
dvojnásobné účinnosti z hlediska využití primární energie.
Skladování a distribuce vodíku
Velmi nízká hmotnost, malá velikost molekuly a široká mez výbušnosti vodíku jsou vlastnosti velmi
odlišné od ostatních využívaných fosilních paliv. Negativním důsledkem těchto parametrů je obtížná
skladovatelnost a distribuce tohoto paliva. Přes vyšší výhřevnost vodíku jsou skladovací systémy na
vodík ve srovnání s energeticky adekvátními systémy na fosilní paliva rozměrnější, hmotnější a
náchylnější na mechanické poškození. Aby se staly vodíkové aplikace rovnocennou energetickou
alternativou, je třeba výrazně zlepšit parametry skladovacích systémů.
Palivové články
Palivový článek je zařízení, které při elektrochemické reakci přeměňuje chemickou energii
kontinuálně přiváděného paliva s oxidačním činidlem na energii elektrickou.
Vodíkové palivové články jsou považovány za lokální energetické zdroje 21 století. Přestože jsou
velmi dobře použitelné v stacionárních aplikacích, předpokládá se, že k jejich masovému nasazení
dojde nejdříve v automobilovém průmyslu. Oproti stávajícímu konceptu pohonu na bázi spalování
fosilních paliv v tepelných strojích, mají výhodou vysoké účinnosti pohonu a lokálního bez emisního
provozu.
Pro zvýšení konkurenceschopnosti palivových článků je třeba zvýšit především jejich životnost, která
je v současné generaci palivových článků až několikanásobně nižší oproti spalovacímu motoru.
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Spalovací motory na vodík
Využití spalovacích motorů na vodík je pravděpodobné pro přechodné období, po kterém se
předpokládá jejich nahrazení palivovými články. Spalovací motory jsou desítkami let a mnoha miliony
realizací ověřené a levné energetické stroje. Především jejich cena a životnost je v přechodném
období činí optimálním kandidátem na energetické využívání vodíku.
Využití vodíku – aplikační část, horizontální témata
Toto prioritní výzkumné téma zahrnuje demonstrační a aplikační témata. Využívá výsledků a systémů
uvedených v předchozích tématech a vhodným způsobem demonstruje možnosti vodíkového
hospodářství široké veřejnosti. Součástí horizontálních témat je podpora legislativních procesů,
příprava norem, školící a informační činnosti.
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5 Metodika zpracování IAP
Tento dokument byl vypracován na základě první pracovní veřejné verze IAP, který byl zpracován
experty České vodíkové technologické platformy v průběhu roku 2010 a 2011 s přispěním ostatních
členů platformy v podobě expertních zpráv; zveřejněn byl v únoru roku 2011.
Dokument ve své finální podobě byl zpracován na základě připomínek expertních skupin a posouzení
odborného garanta každého dílčího tématu. Specifikuje postupy pro dosažení krátkodobých i
dlouhodobých cílů rozvoje vodíkových technologií v ČR.
Dopracování dokumentu probíhalo na základě odborných studií, dodaných jednotlivými
spolupracujícími subjekty. Připomínkování dále probíhalo formou elektronické komunikace, při
setkání řešitelů v rámci expertních skupin a pravidelných setkání zástupců expertních skupin
s koordinátorem projektu (HYTEP). Mechanismus vzniku dokumentu proběhl v následujících krocích:

2010 – únor 2011


Stanovení členů pracovních skupin jednotlivých oblastí



Definice osnovy IAP



Definice střednědobých a dlouhodobých cílů s ohledem na SVA (2020)



Vymezení a upřesnění strategických oblastí IAP, předběžná definice výzkumných témat



Zpracování dílčích expertních zpráv



Zapracování připomínek členů platformy



Zveřejnění dokumentu

2011 – únor 2012


Podrobné zpracování výzkumných témat a aktivit expertními skupinami



Diskuse a připomínkování výzkumných témat zástupci všech expertních skupin



Vytvoření uceleného dokumentu IAP editory a zapracování připomínek



Editorské úpravy



Zveřejnění dokumentu
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6 Cíle rozvoje
Cíle rozvoje byly převzaty ze Strategické výzkumné agendy rozvoje vodíkového hospodářství v ČR,
přičemž v některých případech byly aktualizovány tak, aby odrážely současný stav poznání.

6.1 Konkrétní krátkodobé cíle HYTEP (do 2015):
1. Účast členů HYTEP v evropských H2/FC projektech VaV (FCH JU, SF EU...)
2. Účast členů HYTEP v národních H2/FC programech VaV (MPO, MŠMT...)
3. Zajistit legislativně neomezené využívání vodíku jako energetického vektoru (zákony,
prováděcí předpisy, normy)
4. Zajištění dostatečného počtu pracovníků pro budoucí vodíkové hospodářství, zejména
absolventů VŠ v počtu alespoň 5 ročně (příprava studijního programu, spolupráce se SŠ).
5. Zajistit ukotvení využívání vodíku v Státní energetické koncepci (spolupráce s orgány státní
správy)
6. Vytvoření vývojového centra pro vodíkové technologie

6.2 Konkrétní střednědobé cíle HYTEP (do 2030):
1. Zajistit alespoň základní znalosti o možnostech H2 technologiích u všech studentů
technických VŠ.
2. Podíl nově vyrobených vozidel s vodíkovým pohonem alespoň 1-2% (provozovaných v ČR)
3. Vodíkové čerpací stanice dostupné v každém kraji ČR
4. Komerčně dostupné vodíkové technologie pro střední energetické zdroje (stovky kW až
jednotky MW)

6.3 Dlouhodobé cíle HYTEP (do 2050)
1. Vodíkové čerpací stanice v ČR dostupné na 50% průměrné dojezdové vzdálenosti na 70%
plochy ČR (stovky ks)
2. Podíl nově vyrobených vozidel s vodíkovým pohonem alespoň 10-15% (provozovaných v ČR)
3. Alternativní zdroje běžně vybaveny vodíkovými technologiemi pro akumulaci energie
4. ČR mezi nejpokročilejšími státy v EU ve vývoji H2 technologií
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7 Prioritní výzkumná témata
Nezbytným předpokladem pro naplnění cílů je intenzivní zaměření na výzkum a vývoj. Již dnes je
možné využívat zdroje jak národní, které jsou od roku 2011 administrovány zejména Technologickou
agenturou České Republiky, tak evropské, zastřešené zejména FCH JU.
V následujícím textu jsou specifikovány prioritní oblasti výzkumu a vývoje vodíkových technologií a
identifikována jejich dílčí témata. Je popsán současný stav a identifikována kritická místa
jednotlivých dílčích témat. Dále jsou zde navrženy aktivity pro úspěšný rozvoj každé oblasti a
potenciální řešitelské organizace.

7.1 Výroba vodíku
Vodík je možné vyrobit mnoha způsoby z vody, uhlovodíků a jiných na vodík bohatých látek. Aby se
stal vodík v dlouhodobém horizontu opravdovou alternativou k fosilním palivům, je nezbytné hledat
jiné, nefosilní, zdroje. Současně známým a komerčně využívaným způsobem je výroba vodíku
nízkoteplotní elektrolýzou. Tento proces je zatížen nízkou účinností výroby elektrické energie a
z hlediska dlouhodobých cílů je nevyhovující. Nadějnou alternativou jsou některé vysokoteplotní
chemické cykly a vysokoteplotní elektrolýza. Oba způsoby podle současných studií dosahují až
dvojnásobné účinnosti z hlediska využití primární energie.
7.1.1 Parní reforming zemního plynu
Jedná se o termochemickou výrobu vodíku
z uhlovodíkového paliva a vodní páry. Proces má
dvě fáze. V první se za přítomnosti katalyzátoru
do vodní páry (500 - 950o C, 0,3 - 2,5 MPa)
přivádí zemní plyn (metan). Směs metanu a páry
reaguje za vzniku vodíku a oxidu uhelnatého a
určitého množství oxidu uhličitého. Poté
následuje navyšování množství produkovaného
vodíku shift reakcí CO z reformeru s další
přidanou párou. Reakce probíhá za nižších
teplot.

1)

reformní reakce:

CH4 + H2O → CO + 3H2

2)

shift reakce:

CO + H2O → CO2 + H2

Účinnost produkce vodíku je závislá na poměru páry a uhlíku ve směsi; pohybuje se okolo 80 %.
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Aktuální stav
Tato technologie je v současnosti nejlevnějším a nejrozšířenějším způsobem výroby vodíku.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi zralou technologii, nelze očekávat výraznější posun v jejích
základních parametrech. Hlavní nevýhodou je produkce vysokého množství oxidu uhličitého - na 1 kg
vodíku se vyprodukuje 7,05 kg CO2.
Kritická místa
Vzhledem k faktu, že se jedná o výrobu vodíku z fosilního paliva, dochází ke značné produkci
skleníkového plynu (oxid uhličitý). Další konsekvencí tohoto faktu je v budoucnosti nevyhnutelné
vyčerpání zásob zemního plynu. Z toho vyplývá, že parní reforming může být pouze přechodné
řešení pro výrobu vodíku.
Další komplikací může být též vysoký obsah katalytických jedů (CO, sloučeniny síry) v produkovaném
vodíku.
Navrhované aktivity
 A1.1-1 Demonstrační projekt pro on-site reforming zemního plynu
 A1.1-3 Optimalizace procesů čistění a sušení vodíku a zvyšování jejich účinnosti
v současných procesech
 A1.1-3 Výzkum možností reformování zemního plynu ve spojení s jaderným zdrojem tepla


A1.1-4 Výzkum inovativních metod pro čistění a sušení vodíku (využití membránových
procesů)

 A1.1-5 Výzkum a vývoj v oblasti membránových reaktorů jako způsobu výroby čistého
vodíku
Potenciální řešitel
ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha, AIR PRODUCTS spol. s r.o., Linde Gas a.s., UNITED HYDROGEN, a.s.
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A1.1-1 Demonstrační projekt pro on-site reforming zemního plynu
Současný stav problematiky
Procesem parního reformingu jsou uhlovodíky za použití vodní páry katalyticky převáděny na vodík a
oxidy uhlíku. Tento proces je ovšem omezen pouze na uhlovodíky, jejichž bod varu nepřekračuje
220 °C. V současné době představuje tato technologie nejvýhodnější způsob výroby vodíku, popř.
směsi vodík, oxid uhličitý a oxid uhelnatý. Dnešní výroby pracují při teplotě vyšší než 950 °C, tlaku
překračujícím 4 MPa a kapacitě řádově stovky tun za den. Nízkokapacitní výroby (on-site) vodíku
parním reformingem jsou v současnosti ve fázi prototypů a demonstračních jednotek. Kapacita
těchto jednotek se dnes typicky pohybuje od 50 do 200 Nm3/h (0,1 až 0,4 t/den). Jednotka se skládá
z přívodu, čištění a komprese zemního plynu, přívodu a čištění vody, zařízení na parní reforming,
čištění vodíku pomocí PSA nebo membrán a příp. komprese vodíku. Hlavní část parního reformingu
jsou vyhřívané trubky naplněné niklovým katalyzátorem. Vodní pára pro reforming je generována
uvnitř trubek a není tedy potřebný externí zdroj. Tím se toto zařízení liší od klasických zařízení pro
parní reforming, kde je nutný parní kotel. K jejich rozšíření ovšem brání vysoké výrobní náklady.
Popis a zdůvodnění aktivity
V současné době je výroba vodíku soustředěna do kapacitně velkých technologických celků a tedy s
nutností dopravy vodíku do distribučních stanic. Jedna z možností, jak se vyhnout dopravě vodíku z
centrální výroby vodíku do distribučních stanic je budování malých (on-site) jednotek parního
reformingu v místě spotřeby vodíku. Při vývoji on-site jednotek se pozornost soustředí na design
reformátorů, zmenšování jejich velikosti, vývoj nových, účinnějších katalyzátorů a rekuperaci tepla.
Vznikne i potřeba práce za nižších tlaků a teplot. Nezbytné budou i pokročilejší systémy pro čištění
vodíku. Jedná se především o zdokonalení PSA technologie a použití membránových reaktorů. Při
výrobě vodíku ze zemního plynu je ovšem nutné řešit problém, jak naložit se vznikajícím CO2.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


analýza dostupných případových studií a volba směrů vlastního výzkumu - 2014



studium katalyzátoru a kinetiky reakcí za nižších provozních teplot a tlaků - 2022



návrh konstrukce jednotek o nižší kapacitě využívajících výsledků výzkumu v oblasti kinetiky
těchto reakcí a jejich katalýzy -2025



návrh a optimalizace procesu včetně ověření v pilotním měřítku – 2030



optimalizace procesu čištění produkovaného vodíku -2035



návrh a realizace demonstrační jednotky 2040

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
VŠCHT Praha, ÚJV a.s., ÚFCH JH AV ČR, Linde Gas a.s., UNITED HYDROGEN a.s
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A1.1-2 Optimalizace procesů čistění a sušení vodíku, a zvyšování jejich účinnosti v současných
procesech
Současný stav problematiky
Čištění je nezbytným krokem při výrobě čistého vodíku. Směs plynů po reformní reakci zemního
plynu a water gas shift (WGS) reakci obsahuje vedle vodíku 20 až 40 obj. % oxidu uhličitého a 0,3 až
3,0 obj. % oxidu uhelnatého. Metody používané k odstraňování oxidu uhličitého jsou založeny buď
na jeho fyzikální absorpci nebo na chemické reakci s absorpčním roztokem. Pokud je obsah oxidu
uhličitého v plynu vysoký, je používána kombinace obou metod. Dále je možné použít i adsorpční
metody, zvláště pokud je nutné vyrobit velmi čistý vodík, a kryogenní procesy.
Pro fyzikální absorpci oxidu uhličitého jsou používány různé druhy rozpouštědel, např. Nmethylpyrrolidon (proces Purisol), polyethylenglykoldimethylether (proces Selexol). Za průmyslově
nejrozšířenější lze považovat proces Rectisol využívající jako rozpouštědlo methanol. Při tomto
postupu je plynná směs za tlaku vedena do absorpční kolony, kde je zprostředkován její kontakt s
rozpouštědlem. Regenerace nasyceného rozpouštědla je prováděna snížením tlaku.
Při chemické absorpci jsou používány různé absorpční látky např. organické aminy (mono-, di-,
triethanolamin), monomethylaminorpopionan draselný nebo uhličitan draselný. Tento proces je
prováděn v patrových nebo výplňových věžích. Pro zvýšení rozpustnosti absorbovaných látek je
používán zvýšený tlak, obvykle v rozmezí 1 až 3 MPa, avšak v některých případech i vyšší. Absorpční
roztok je i v tomto případě regenerován snížením tlaku a zahřáním. Velmi často jsou používány
roztoky uhličitanu draselného, jejichž schopnost absorpce se zvyšuje přidáváním vhodných
aktivátorů.
Průmyslově využitelné aplikace čištění vodíku metodou adsorpce jsou založeny na adsorpci
nežádoucích složek na efektivním adsorbentu. Typickým procesem používaným v praxi je tzv. PSA
(Pressure-Swing Adsorption). Vodík, jehož adsorpce je nejslabší, zůstává v plynné fázi, za
předpokladu, že adsorbér je dostatečně velký pro daný průtok plynu. Pro zajištění nepřetržitého
procesu čištění vodíku je třeba nejméně tří adsorbérů, nicméně pro zajištění plynulého provozu je
výhodné pracovat se čtyřmi a více adsorbéry. Zatímco jeden adsorbér je ve fázi adsorpce, druhý je
regenerován snížením tlaku a následnou desorpcí zachycených plynů. Snížení a zvýšení tlaku v
adsorbérech vyžaduje méně času, než vytápění a chlazení adsorbéru při použití metody TSA
(Temperature-Swing Adsorption), která byla používána dříve. Při metodě TSA se adsorpce provádí při
nižší teplotě. Po zaplnění adsorbentu nežádoucími plyny, se teplota zvýší a dochází k desorpci těchto
plynů a k regeneraci adsorbentu.
Další způsob čištění vodíku je pomocí kryogenního procesu. Při tomto postupu je produkt promýván
např. kapalným dusíkem v koloně při teplotě 77 K a při zvýšeném tlaku (až 8 MPa). Voda a oxid
uhličitý musí být před ochlazením na teplotu 77 K odstraněny adsorpcí na zeolitech. Tím se zabrání
vzniku pevné fáze v absorpční koloně.
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Popis a zdůvodnění aktivity
Volba optimální technologie čištění vodíku je závislá na jeho požadované čistotě a dalším využití.
Zásadní roli při výběru metody čištění hraje ekonomika procesu. Čištění vodíku je nedílnou součástí
výroby ze všech surovin. V minulých letech byly nejvíce rozvíjeny procesy čištění vodíku pomocí PSA.
Jednou z možností zlepšení separace vodíku od dalších plynů je zdokonalení procesu PSA, zejména
hledáním nových typů adsorbentů. Zlepšení rychlosti adsorpce společně s vysokým přenosem hmoty
a velkým specifickým povrchem adsorbentů vede k výraznému zvýšení produktivity na jednotku
objemu adsorpčního lože. Tato zvýšená produktivita, naopak vede k přímému snížení velikosti lože
adsorbentu, které je nutné k dosažení daného průtoku čištěného plynu. Adsorbenty by měly mít
silný adsorpční efekt a rozsáhlou porézní strukturu. Vhodná je příprava materiálů, které mají
distribuci pórů, která se může přizpůsobit specifickým požadavkům čištěné plynné směsi. Většinou se
jedná o takové průměry pórů, které jsou v řádu molekul plynu (mikropóry a ultramikropóry).
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


volba a příprava nových sorbentů - 2018



charakterizace chování za podmínek provozu PSA jednotky - 2022



návrh a realizace pilotní PSA jednotky na základě experimentálních charakteristik sorbentů 2025



provozní a ekonomická charakteristika procesu – 2028



návrh demonstrační jednotky a její optimalizace -2031

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
VŠCHT Praha, ÚJV a.s., Linde Gas a.s., UNITED HYDROGEN a.s
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A1.1-3 Výzkum možností reformování zemního plynu ve spojení s jaderným zdrojem tepla
Současný stav problematiky
Parní reforming zemního plynu využívá v současné době téměř výlučně teplo, získané spalováním
části reaktantu (tzv. autotermní proces). Tím z hlediska výtěžnosti dochází k znehodnocení části
vstupní suroviny, ačkoliv z logistického hlediska se jedná o poměrně příznivý stav. Pro situace, kdy by
bylo z různých důvodů (ekonomické, dostupnost zemního plynu ad.) vhodné dále zvýšit výtěžnost
procesu, se nabízí možnost využité externího zdroje tepla. Jeho parametry jsou však úzce limitovány
termodynamickými a kinetickými požadavky příslušných chemických reakcí (viz. A1.1-1), což v praxi
znamená potřebu poměrně vysokých teplot - cca 950°C. K jejímu snížení by bylo zapotřebí poměrně
nákladných katalyzátorů.
Současné jaderné reaktory (tlakovodní) pracují s výstupní teplotou chladiva okolo 320 °C. Je
evidentní, že tato teplota zdaleka nedosahuje požadovaných hodnot pro proces parního reformingu
zemního plynu a není tak možné je pro reforming zemního plynu využívat.
Některé z typů nové generace jaderných reaktorů, které je v současné době vyvíjeny, tzv. Gen. IV,
pracují s výstupní teplotou chladiva okolo 1000 °C. Jedná se zejména o velmi vysokoteplotní, plynem
(He) chlazený reaktor VHTR. Tento reaktor je moderován grafitem. Jádro reaktoru je tvořeno
prizmatickými nebo kulovými bloky. Pro produkci elektřiny je aplikován tzv. přímý cyklus, při kterém
se používá turbína, vřazená přímo do primárního chladicího okruhu (He). Pro využité jaderného tepla
pro procesní účely, jako je např. výroba vodíku, se používá další výměník tepla (intermediate heat
exchanger, IHX). Projektové parametry reaktoru jsou 600 MWth , teplota chladiva na vstupu/výstupu
640/1000 °C, tok helia 320 kg/s, průměrná hustota výkonu 6-10 MWth/m3, čistá elektrická účinnost
elektrárny > 50%.
Popis a zdůvodnění aktivity
Propojení nové generace jaderných reaktorů s parním reformingem zemního plynu přináší jednu
zásadní výhodu oproti propojení s pokročilejšími metodami výroby vodíku, jako např. vysokoteplotní
elektrolýza vody: parní reforming je ověřeným a funkčním procesem. Je tedy možné věnovat se
pouze samotnému reaktoru a zejména propojení mezi jadernou a chemickou částí. Je nutno vyřešit
široké spektrum problémů, počínaje bezpečnostními požadavky (fyzické oddělení jaderné a
chemické části), kdy se počítá se vzdáleností v řádu minimálně stovek metrů. S tím souvisí
technologické obtíže, zejména ztráty při přenosu tepla na těchto vzdálenostech. Dalším okruhem
problémů je vhodné zajištění kombinovaného provozu obou částí, kdy je nutno zajistit odvod tepla z
reaktoru i v situacích, kdy proces výroby vodíku z jakéhokoliv důvodu není v provozu.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu




Návrh celkového konceptu VHTR - SMR s využitím standardních řešení - 2020
Detailní analýzy procesů se zaměřením na bilance toků hmoty a energie - 2025
Návrh technologického řešení a zahájení výběru potenciální lokality v ČR - 2027
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Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha, ČVUT FJFI
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A1.1-4 Výzkum inovativních metod pro čistění a sušení vodíku (využití membránových procesů)
Současný stav problematiky
V současné době je čistý vodík ze směsi plynů po parním reformování methanu a následné konverzi
oxidu uhelnatého vodní parou (WGS) vyráběn s využitím procesů založených na fyzikální nebo
chemické absorpci v roztocích (např. organických aminech) nebo s využitím PSA nebo TSA, kdy je
využíváno pevných sorbentů. Podrobnější informace o těchto metodách byly uvedeny v
předcházející kapitole.
Alternativním řešením k těmto procesům může být využití membránové separace vodíku pomocí
polymerních, anorganických nebo hybridních membrán. Tento proces představuje v současnosti
perspektivní přístup k čištění plynů. V současné době je velká pozornost věnována vývoji nových
membránových materiálů s vysokou selektivitou a permeabilitou. Při nízkoteplotních separacích
plynů jsou používány membrány na bázi polymerů, které však mají nízkou permeabilitu a nízkou
chemickou odolnost. Tato skutečnost může představovat problém zejména při aplikaci v prostředí
obsahujícím vodní páru a CO2. Pro zvýšení permeability membrán se v současné době zaměřuje
pozornost na vývoj tzv. mixed matrix membranes, kde je kombinován ve většině případů polymerní
materiál s mikroporézním anorganickým materiálem, většinou se jedná o kombinaci polymer a zeolit
nebo polymer a MOF (metal organic framework). Další směr vývoje v současnosti je zaměřen na
vývoj tzv. hybridních membrán založených na separační vrstvě tvořené MOF nebo ZIF (zeolite
imidazole framework), které kombinují výhody organických a anorganických materiálů. Tyto
materiály mají poměrně vysokou tepelnou stabilitu i chemickou odolnost. Možnost modifikace
organického řetězce v této struktuře dovoluje modifikaci separačních vlastností připravené
membrány. Tento druh materiálu je zkoumán i s ohledem na jejich použití v PSA a TSA procesu, kdy
může být využito rozdílu v sorpční kapacitě pro různé složky obsažené v dané směsi. Pro vysoko
teplotní separace vodíku jsou studovány zejména materiály na bázi Pd a jeho slitin (Pd-Ag, Pd-Cu, PdRu, Pd-Rh).Vzhledem k vysoké ceně Pd jsou též sledovány alternativní kovové membrány na bázi V,
Nb a Ta, které vykazují vyšší propustnost než Pd-membrány při zachování vysoké selektivity. Vedle
kovových materiálů jsou též vyvíjeny smíšené proton-elektronově vodivé membrány založené na
perovskitových materiálech jako např. SrCeO3 a BaCeO3 dopované Y, Yb nebo Gd v podobě
samonosných vrstev nebo kompozitních membrán.
Popis a zdůvodnění aktivity
Jak plyne z předchozího textu aplikace membránového separátoru představuje alternativní řešení
procesu čištění plynů z parního reformingu methanu a následné konverze oxidu uhelnatého vodní
parou. V závislosti na volbě materiálu membrány lze uvažovat o aplikaci při nízkoteplotní separaci
vodíku za WGS reaktorem nebo v případě dvoustupňového procesu WGS mezi prvním a druhým
stupněm procesu.
Zařazením membránové separace za WGS sekci je možné realizovat separaci za nižších teplot a
v tomto případě lze uvažovat o použití membrán na bázi polymerů, včetně mixed matrix
membranes, a též mikroporézních membrán na bázi zeolitů, MOF a ZIF.
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V případě vysokoteplotní separace, tzn. alternativně před WGS sekcí nebo v dvoustupňovém procesu
WGS za prvním WGS reaktorem, lze použít jako materiály membrán již výše zmíněné mikroporézní
materiály na bázi zeolitů, MOF, ZIF, nebo neporézní membrány na bázi Pd a perovskitů. Tyto
membrány lze použít i před WGS reakcí. Alternativou k odstraňování vodíku může být i selektivní
odstraňování CO2, které bude mít v konečném důsledku podobný efekt. Na jedné straně membrány
dostaneme CO2 a na straně druhé směs H2 s vodní párou, která může být jednoduše odstraněna
kondenzací. Aplikací membrán s dostatečně vysokou selektivitou lze očekávat úspory s ohledem na
snížení ztrát vodíku oproti PSA nebo TSA procesu a zejména snížení provozních nákladů.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


volba materiálu membrán pro jednotlivé uvažované podmínky vzhledem k jejich vlastnostem
a cenové dostupnosti - 2015



optimalizace podmínek přípravy membrán v závislosti na jejich vlastnostech - 2023



scale-up výroby vybraných membrán -2028



návrh a optimalizace procesu včetně ověření v pilotním měřítku - 2032



návrh a realizace demonstrační jednotky 2037

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
VŠCHT Praha, ÚJV a.s., MEGA a.s., MemBrain s.r.o., ÚMCH AV ČR, ÚFCH JH AV ČR, Linde Gas a.s.,
UNITED HYDROGEN a.s.
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A1.1-5 Výzkum a vývoj v oblasti membránových reaktorů jako způsobu výroby čistého vodíku
Současný stav problematiky
Čištění již vyrobeného vodíku představuje pouze jednu z možných cest získání produktu o
požadovaném stupni čistoty. Atraktivní alternativu představuje přímo výroba čistého vodíku.
V případě reformování uhlovodíků vodní parou představuje odpovídající alternativu aplikace
vhodného typu membrány přímo v reaktoru, ve kterém probíhá WGS reakce. Do tohoto reaktoru
vstupuje směs vodíku, oxidu uhelnatého a vodní páry a dochází v něm ke konverzi oxidu uhelnatého
vodní parou na oxid uhličitý za vzniku vodíku. Vzhledem k tomu, že tato reakce je rovnovážná, jeví se
jako výhodné selektivní odstraňování některého z produktů této reakce již v průběhu reakce. V
tomto konkrétním případě se může jednat buď o vodík nebo oxid uhličitý. Jako výhodnější se jeví
separace vodíku, která vede přímo k získání požadovaného produktu. Toto uspořádání zároveň
umožní dosáhnout vyššího stupně konverze reaktantů vstupujících do systému. Vhodný způsob
realizace této myšlenky představuje využití tzv. membránového reaktoru. Konkrétně reaktoru, jehož
alespoň část stěny je tvořena membránou propouštějící selektivně zvolenou látku. Vzhledem
k reakčním podmínkám je nutné použít membrány na bázi anorganických materiálů, které jsou více
chemicky odolné a stabilnější při vyšších teplotách, než membrány polymerní. Jak již bylo uvedeno
výše, do této skupiny materiálů lze zařadit materiály na bázi kovů (různé slitiny Pd a dále kovové
membrány na bázi V, Nb), mikroporézní materiály na bázi zeolitů, MOF, ZIF, ale také i pevné
membrány založené na perovskitech apod.
Popis a zdůvodnění aktivity
Membránové reaktory kombinující reakci se separací produktů představují perspektivní zařízení pro
aplikaci v mnoha chemických technologiích. Uvedená integrace přináší zřejmé výhody, jako je
zvýšení kompaktnosti zařízení a snížení nákladů s ohledem na eliminaci mezikroků nutných při
použití více aparátů. Další výhodou membránových reaktorů může být synergický efekt separace a
reakce. Tato synergie je asi nejvíce zřejmá u reakcí limitovaných termodynamickou rovnováhou mezi
které patří i reakce WGS. Zde se kontinuální odnímání produktů, tj. vodíku nebo CO2, projeví
zvýšením konverze při jednom průchodu reaktorem.
Aplikací membrán s dostatečně vysokou selektivitou a vhodnou permeabilitou přímo v reaktoru WGS
lze očekávat úspory v podobě snížení množství katalyzátoru, úspory s ohledem na snížení ztrát
vodíku oproti PSA nebo TSA procesu a zejména snížení provozních nákladů. Navrhovaná aktivita se
zaměří na volbu membrán poskytujících vysokou selektivitu vzhledem k vodíku a zároveň
odpovídající propustnost a životnost za podmínek realizace vlastní WGS reakce. Výsledky získané
v rámci pilotních testů zvolené optimální membrány budou využity k vyhodnocení procesu, návrhu
jeho měřítka zejména pro on-site reforming zemního plynu vodní parou a pro porovnání
ekonomických parametrů procesu ve srovnání s klasickými postupy. V dlouhodobější perspektivě
bude provedena studie ekonomické výhodnosti tohoto přístupu rovněž v průmyslovém měřítku. Na
rozdíl od čištění vodíku membránovými procesy je v tomto případě nezbytné uvažovat rovněž o
katalyzátoru využitém v rámci procesu a optimalizaci konstrukce jednotky. Katalyzátor může být
lokalizován přímo ve struktuře membrány, popř. jako sypaná vrstva uvnitř reaktoru.
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Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


volba materiálu membrán pro jednotlivé uvažované podmínky vzhledem k jejich vlastnostem
a cenové dostupnosti - 2020



ověření optimální konstrukce jednotky vzhledem k lokalizaci katalyzátoru v systému - 2025



optimalizace podmínek přípravy membrán v závislosti na jejich vlastnostech - 2028



scale-up výroby vybraných membrán -2034



návrh a optimalizace procesu včetně ověření v pilotním měřítku - 2039



návrh a realizace demonstrační jednotky 2045

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
VŠCHT Praha, ÚJV a.s., MEGA a.s., MemBrain s.r.o., ÚMCH AV ČR, ÚFCH JH AV ČR, Linde Gas a.s.,
UNITED HYDROGEN a.s.
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7.1.2 Nízkoteplotní elektrolýza
Elektrolýza je proces, při kterém dochází
k elektrochemickému
rozkladu
vody
vložením
dostatečně
vysokého
stejnosměrného napětí na elektrody
elektrolyzéru. Proces elektrolýzy může
probíhat za normálních teplot. Ideální
(reverzibilní) napětí rozkladu je 1,229 V.
Reálné napětí se pohybuje v rozmezí 1,85 –
2,05 V. K výhodám elektrolýzy patří možnost
použití různých zdrojů vstupní elektrické
energie a vysoká čistota produkovaného
vodíku.
Aktuální stav
Z elektrolytického rozkladu vody pochází přibližně 4 % z celkové světové produkce vodíku. Spotřeba
energie dosahuje v moderních elektrolyzérech asi 4,3 – 4,8 kWh/Nm3 H2(47,8 – 53,4 kWh/kg H2).
Účinnost procesu se tak pohybuje v rozmezí přibližně 70 - 80 %.
Kritická místa
Nevýhodou je vysoká cena elektrické energie. Konvenční elektrolýza je proto výhodná především
tam, kde je dostatek, resp. nadbytek levné elektřiny. Na celkové účinnosti elektrolytické výroby
vodíku (při výrobě např. pro dopravu) se podílí především účinnost výroby elektrické energie, která
pro stávající zdroje dosahuje hodnoty přibližně 30 -40 %. Celková účinnost elektrolytického rozkladu
vody se tak pohybuje přibližně v rozmezí 25 - 35 %.
Navrhované aktivity
 A1.2-1 Výzkum a vývoj v oblasti kyselé elektrolýzy
 A1.2-2 Výzkum a vývoj v oblasti alkalické elektrolýzy
 A1.2-3 Výzkum a vývoj pro elektrolýzu za zvýšených provozních teplot a tlaků
Potenciální řešitel
MEGA a.s., ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha, AIR PRODUCTS spol. s r.o., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v.
i., Linde Gas a.s., UNITED HYDROGEN, a.s., společnosti zabývající se obnovitelnými energiemi
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A1.2 -1 Výzkum a vývoj v oblasti kyselé elektrolýzy
Současný stav problematiky
Kyselá elektrolýza vody využívající protonově vodivou polymerní membránu jako takzvaný pevný
elektrolyt představuje perspektivní technologii konverze přebytečné elektrické energie na
chemickou. Příčinou je vysoká flexibilita a účinnost této technologie společně s vysokou intenzitou
procesu. Tyto skutečnosti vyplývají zejména z vysoké mobility protonu ve vodných systémech a
z rychlé kinetiky vývoje vodíku na vhodném elektrokatalyzátoru. Rychlost určujícím krokem se
v tomto typu elektrolytické cely stává anodická reakce. Výhodná je rovněž ta skutečnost, že
v systému cirkuluje pouze demineralizovaná voda. Zbývající komponenty jsou pevné. Celu lze
provozovat za zvýšeného tlaku a to jak v obou elektrodových prostorách, tak pouze v prostoru
katodovém. V prvním případě jsou oba plynné produkty získány již v komprimovaném stavu při tlaku
odpovídajícím provoznímu tlaku elektrolýzy. Vodu přiváděnou do systému je však nutné rovněž
dávkovat při odpovídajícím tlaku. Ve druhém případě dochází při vývoji vodíku k jeho
elektrochemické kompresi. Voda je přiváděna pouze na anodovou stranu a to při atmosférickém
tlaku. Energie potřebná ke kompresi vodíku je dodávána ve formě zvýšeného potenciálu katody.
Nicméně je tato cesta komprese účinnější, než mechanická komprese již vyrobeného vodíku. Tento
typ elektrolýzy je však v současnosti využíván pouze v laboratorním měřítku jako lokální zdroj vodíku
o vysoké čistotě. Jeho většímu rozšíření a zejména pak realizaci ve větším měřítku dosud brání
vysoké ekonomické nároky vyplývající z vysoké ceny materiálů používaných při konstrukci vlastní
cely.
Popis a zdůvodnění aktivity
Jak plyne z předchozího textu, kyselá membránová elektrolýza vody představuje ideální způsob
regulace přebytků elektrické energie v distribuční síti. To je dáno zejména její vysokou flexibilitou,
jednoduchou obsluhou a zároveň vysokou účinností a intenzitou procesu. Za vhodnou lze tuto
technologii považovat zejména pro nízko a středně-kapacitní aplikace. Hlavním cílem této aktivity je
snížení výrobních nákladů této technologie, zejména snížením spotřeby drahých kovů, a zvýšení její
životnosti. V první fázi se pozornost soustředí zejména na volbu materiálů pro výrobu anody a na
optimalizaci její konstrukce. Následně se pozornost soustředí na otázku optimalizace konstrukce
katody a ověření vhodnosti materiálů standardně používaných k její konstrukci. V této fázi bude
používán ke konstrukci experimentálního testovacího zařízení perfluorovaný polymerní elektrolyt a
standardní koncové desky. Na tyto poslední uvedené komponenty a jejich optimalizaci se pozornost
soustředí v závěrečné fázi vývoje konstrukčních komponent. Závěrečnou fází výzkumu v této oblasti
bude scale-up navržené cely a analýza jejího chování v závislosti na provozních podmínkách.
Paralelně s těmito aktivitami bude probíhat vývoj odpovídajícího matematického modelu
elektrolytické cely pro rozklad vody. Získaná experimentální data budou využita k validaci tohoto
modelu. Matematický model bude sloužit vedle optimalizace vlastní jednotky a provozních
parametrů technologie rovněž k vývoji a nastavení řídicích systémů.
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Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Návrh konstrukčních materiálů elektrod – do roku 2016



Návrh alternativního polymerního elektrolytu, koncových a bipolárních desek cely – do roku
2020



Návrh matematického modelu a scale-up cely – 2025



Instalace demonstrační jednotky - 2027

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
VŠCHT Praha, ÚJV a.s., MEGA a.s., MemBrain s.r.o., Linde Gas a.s., UNITED HYDROGEN a.s.
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A1.2-2 Výzkum a vývoj v oblasti alkalické elektrolýzy
Současný stav problematiky
Elektrolytický rozklad vody v alkalickém prostředí dnes představuje jedinou velkokapacitní
elektrochemickou technologii cílené produkce vodíku. Je to dáno zejména relativní nenáročností této
technologie z hlediska použitých materiálů. V klasické podobě je elektrolytická cela založena na
masivních niklových elektrodách, koncentrovaném roztoku KOH jako elektrolytu a dostatečně
mechanicky odolné diafragmě (často na bázi asbestu). Tato konstrukce byla charakteristická značnou
robustností a dlouhou životností. Tohoto stavu ovšem bylo dosaženo za cenu poněkud nižší účinnosti
procesu. Příčinou byla skutečnost, že tato technologie byla využívána zejména v oblastech
s nadbytkem levné elektrické energie, popř. při výrobě produktů s vysokou přidanou hodnotou, kde
náklady spojené s výrobou vodíku nehrály zásadní roli. V případě využití této technologie ke
kompenzaci výkyvů dodávek elektrické energie do distribuční sítě, popř. k produkci vodíku jako
paliva pro mobilní a jiné aplikace, se však tento přístup stává neudržitelným. Jedná se zejména o
nízkou účinnost procesu, která by v konečném důsledku neúnosným způsobem snižovala množství
rekuperované elektrické energie. Tento problém vyžaduje urychlené řešení při současném zachování
absence platinových kovů v systému.
Popis a zdůvodnění aktivity
Příčinou snahy o další rozvoj alkalické elektrolýzy je snaha získat velkokapacitní průmyslové jednotky
pro elektrolytický rozklad vody charakteristické relativně nízkými investičními náklady a vysokou
účinností procesu. K dosažení tohoto cíle je nezbytné realizovat následující kroky. V první fázi se
pozornost zaměří na náhradu stávající masivní separační přepážky ve formě diafragmy používané
v alkalickém elektrolyzéru primárně k oddělení vznikajících plynů přepážkou jinou, preferenčně na
bázi polymerní anion selektivní membrány. Stávající masivní diafragma způsobuje neúměrně vysoké
ohmické ztráty potenciálu při průchodu elektrického proudu. Její náhrada polymerním elektrolytem
rovněž umožní významným způsobem snížit mezielektrodovou vzdálenost a tak dále zvýšit
napěťovou účinnost systému. Polymerní elektrolyt splňující veškeré nároky tohoto systému dosud
není dostupný. To je dáno zejména současnými znalostmi na poli polymerní chemie v této oblasti.
Dostupné funkcionalizované polymery jsou totiž z dlouhodobého hlediska v uvedeném prostředí
chemicky nestálé a to zejména za zvýšené teploty preferované z kinetických důvodů. Na tuto oblast
naváže výzkum v oblasti syntézy neplatinových katalyzátorů spinelového typu vhodného pro
anodovou i katodovou stranu systému. Cílem bude vedle identifikace vhodného katalyticky aktivního
materiálu návrh technologie jeho jednoduché syntézy v odpovídajícím množství. Výzkum bude
spojen se studiem problematiky optimální metody přípravy elektrod pro tento systém. Jeden
z klíčových problémů představuje vedle optimalizace složení katalytického inkoustu a metody jeho
nanášení na povrch vhodného mechanického nosiče rovněž identifikace vhodného polymerního
pojiva využitelného při fixaci katalytické vrstvy. Dnes výhradně používaný Teflon zabezpečí
mechanickou soudržnost katalytické vrstvy. Otázkou však zůstává, zda tento hydrofobní materiál
zaručí optimální smáčení elektrody a účinný odvod vyvíjejících s plynů z její struktury. Zároveň je
zřejmé, že tento polymer neionogenního charakteru nemůže zaručit vznik trojfázového kontaktu
uvnitř struktury elektrody a na rozdíl od PEM technologie je tedy nezbytné používat roztok
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hydroxidu alkalického kovu jako elektrolyt. Nalezení vhodného pojiva umožní tento problém
odstranit a cirkulovat systémem pouze demineralizovanou vodu. Posledním stupněm pak je
optimalizace koncových desek a scale-up systému. Stejně jako v případě kyselé elektrolýzy je i
v tomto případě nezbytné realizovat paralelně se scale-up procesem návrh a vývoj odpovídajícího
matematického modelu umožňujícího efektivní optimalizaci systému a následný návrh řídících a
kontrolních systémů celé technologie, který by bez podrobné analýzy jejího chování byl
komplikovaný.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Návrh polymerního elektrolytu – do roku 2018



Návrh neplatinových katalyzátorů a technologie jejich vývoje – do roku 2020



Návrh matematického modelu a scale-up cely – 2024



Instalace demonstrační jednotky - 2026

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
VŠCHT Praha, ÚJV a.s., MEGA a.s., MemBrain s.r.o., Linde Gas a.s., UNITED HYDROGEN a.s.
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A1.2-3 Výzkum a vývoj pro elektrolýzu za zvýšených provozních teplot a tlaků
Současný stav problematiky
V oblasti elektrolýzy vody za zvýšených teplot se pozornost soustředí zejména na elektrolýzu vody
typu PEM. Cílem je zvýšit provozní teplotu elektrolyzéru do oblasti 110 až 200 °C. Motivací je snaha
zvýšit kinetiku elektrodových reakcí. To by umožnilo nahradit stávající katalyzátory na bázi Pt kovů
jinými materiály, nebo pravděpodobněji snížit množství Pt kovů v elektrodách nezbytné k dosažení
požadované intenzity procesu. Tomuto cíli však stojí v cestě dvě základní překážky. První z nich
představuje dostupnost vhodného polymerního elektrolytu. Zvýšená provozní teplota představuje
poměrně zásadní změnu požadavků kladených na polymerní elektrolyty v PEM elektrolýze vody.
Zároveň je toto prostředí výrazně agresivnější, než prostředí v palivových článcích pracujících
v obdobné teplotní oblasti. Prvotní pokusy proto ukázaly, že polymerní elektrolyt na bázi
polybenzimidazolu dopovaného kyselinou fosforečnou (typicky používaný v technologii palivových
článků pracujících za zvýšené teploty) není natolik stálý, aby tomuto prostředí odolával byť po dobu
jednotek dnů. Poznatky z oblasti palivových článků jsou tedy v oblasti elektrolýzy vody pouze
omezeně použitelné. V současné době jsou sledovány dvě cesty – návrh nových polymerních
elektrolytů, nejčastěji na kompozitní bázi, schopných zachovat si iontovou vodivost i za vyšších teplot
a nižších parciálních tlaků vodní páry. Druhá cesta vede přes práci při vyšším tlaku zaručujícím
dostatečné zvlhčení membrány. Sledovaným aspektem je zejména stabilita dostupných polymerních
elektrolytů. Druhý problém představuje volba vhodných konstrukčních materiálů, které nebudou
podléhat při provozu elektrolyzéru jednak neúměrně rychlé degradaci. Druhým požadavkem je, že
produkty jejich případné degradace nebudou znamenat nebezpečí pro zbývající komponenty vlastní
cely, zejména pak pro polymerní elektrolyty a katalyzátory.
Popis a zdůvodnění aktivity
Aktivita v uvedené oblasti vyjde ze zkušeností subjektů aktivních v této oblasti v rámci ČR. Jedná se
jak o oblast návrhu odpovídajícího vhodného polymerního elektrolytu a dále o volbu nejvhodnějších
konstrukčních materiálů. Na základě výsledků této výzkumné aktivity bude navrženo a realizováno
odpovídající experimentální zařízení, které umožní ověřit technickou a ekonomickou schůdnost
středněteplotního přístupu k technologickému řešení problematiky elektrolýzy vody. Na základě
výsledků těchto experimentů bude rozhodnuto, zda uvažovaný přístup vykazuje dostatečný
potenciál ke konkurenceschopnému uplatnění a zda má ČR na dalším výzkumu dané problematiky
zájem, popř. zda bude v této fázi považována za neperspektivní a činnost v této oblasti bude
pozastavena. Pokud budou výsledky experimentů dostatečně slibné, bude realizována demonstrační
jednotka, která umožní detailnější pochopení chování tohoto druhu zařízení.
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Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Volba vhodného polymerního elektrolytu – do roku 2018



Identifikace vhodných konstrukčních materiálů – do roku 2020



Realizace elektrolytické cely ve čtvrtprovozním měřítku, které umožní rozhodnout o dalším
postupu v této oblasti – 2024



Instalace případné demonstrační jednotky – 2026



Analýza dat z demonstrační jednotky – 2032

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
VŠCHT Praha, ÚJV a.s., MEGA a.s., MemBrain s.r.o., Energoprojekt
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7.1.3 Vysokoteplotní elektrolýza vody
Pro vysokoteplotní elektrolýzu, nazývanou též někdy parní
elektrolýza, je charakteristické, že část dodávané energie
tvoří elektrická energie, a část je přivedena ve formě tepla.
Výstupní proud obsahuje asi 90 % hm. vodíku (zbytek pára).
Voda je pak oddělena v kondenzační jednotce. Část vodíku se
vrací zpět do systému. Provozní podmínky procesu vyžadují
teploty v rozmezí 600 – 1000°C.
Výhodou je zvýšení účinnosti procesu díky snížené spotřebě elektrické energie z důvodu snížení
rovnovážného napětí a snadnějšímu překonání aktivační bariéry na povrchu elektrody. Celková
potřebná energie pro elektrolýzu mírně roste kvůli nutnému ohřevu páry, avšak celková účinnost
vysokoteplotní elektrolýzy může dosahovat až 45 %.
V blízké budoucnosti se předpokládají náklady na výrobu vodíku v GT-MHR 2,03 $/kg H2 a v AGR
2,37 $/kg H2.
Aktuální stav
Tato technologie je vhodná pro pokročilé jaderné reaktory, které mají vysoké výstupní teploty
chladiva a vysokou účinnost přeměny na elektřinu. Faktem je, že tyto reaktory nejsou v současnosti
komerčně dostupné. Spojení HTGR a HTES dá možnost vyrobit vodík s účinností srovnatelnou
s reformingem zemního plynu či termochemickými procesy, ale bez spotřeby fosilních paliv a emisí
skleníkových plynů (SMR) a bez korozívních problémů (termochemické procesy). Pro tyto procesy lze
uvažovat i s koncentračními slunečními elektrárnami.
Kritická místa
- Vysoké materiálové nároky z důvodu využití velmi vysokých teplot
-

Potřeba zdroje tepla o vysoké teplotě

-

Potřeba inovovaných keramických materiálů na elektrolyt a elektrody

Navrhované aktivity
 A1.3-1 Vybudování VaV infrastruktury pro laboratorní testy
 A1.3-2 Návrh a validace metodik charakterizace materiálů využívaných ve
vysokoteplotní elektrolýze vody
 A1.3-3 Výzkum a vývoj konstrukčních materiálů a materiálů elektrolytu a elektrod
 A1.3-4 Konstrukce elektrolytického svazku a jeho optimalizace
 A1.3-5 Návrh a optimalizace systému pro vysokoteplotní elektrolýzu
Potenciální řešitel
MEGA a.s., ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., FS ČVUT
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A1.3-1 Vybudování VaV infrastruktury pro laboratorní testy
Současný stav problematiky
Výzkumná infrastruktura v oblasti vysokoteplotní elektrolýzy v ČR dosud téměř chybí. V posledních
měsících se v rámci některých členských subjektů HYTEP začíná tato problematika rozvíjet.
Realizovány jsou první malé laboratorní jednotky pro základní charakterizaci vybraných komponent.
Lze ovšem konstatovat, že v této fázi se jedná o první kroky a k ucelenému výzkumnému zázemí,
které umožní realizovat cílený a všestranný výzkum v této oblasti je dosud poměrně daleká cesta.
Popis a zdůvodnění aktivity
Komplexní výzkumná infrastruktura je opět nezbytným předpokladem k významnějšímu posuvu
znalostí a zejména praktických dovedností na tomto poli. Bez uvedeného posuvu pak nemůže být
zahájena žádná z navazujících aktivit. Klíčové je doplnění vybavení na poli vysokoteplotních procesů,
včetně systémů in-situ charakterizace. Je nezbytné identifikovat základní chybějící vybavení a
možnosti jeho doplnění. Následně bude stanoven harmonogram jeho rozšiřování o další položky
umožňující provádět pokročilejší experimenty, popř. posunout práci k vyšším kapacitám
experimentálních jednotek. Tato část vybavení bude doplněna zejména stávajícími instrumentálními
a experimentálními technikami pro charakterizaci komponent realizovanou ex-situ. Na rozdíl od
vysokoteplotních systémů je tato část do značné míry dostupná již dnes. Je však nezbytné ji
identifikovat a ověřit její využitelnost, stejně jako zkušenosti obsluhy s relevantními
experimentálními systémy. V průběhu realizace této aktivity je žádoucí udržovat trvalou vzájemnou
informovanost jednotlivých pracovišť o jejich vybavenosti a o možnostech vzájemné podpory a
doplnění.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Identifikace klíčových chybějících komponent a jejich doplnění – do roku 2016



Plán dalšího rozvoje infrastruktury – do roku 2016



Doplňování infrastruktury a vzájemná propojenost pracovišť – kontinuální

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
ÚJV a.s., VŠCHT Praha

33/121

Podpora vodíkových technologií v ČR

A1.3-2 Návrh a validace metodik charakterizace materiálů využívaných ve vysokoteplotní
elektrolýze vody
Současný stav problematiky
Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, že v rámci ČR se jedná o dosud po praktické stránce o
poměrně málo probádanou problematiku, je nezbytné zahájit veškeré další výzkumné aktivity
především návrhem a validací odpovídajících metod charakterizace materiálů a ověření jejich
využitelnosti při realizaci jednotky pro vysokoteplotní elektrolýzu vody. V současné době existuje na
území ČR několik výzkumných skupin, které mají zkušenosti s odpovídajícími elektrochemickými, či
jinými technikami charakterizace uvedených typů materiálů. Využívali je však dosud za jiných
experimentálních podmínek, či za jiným účelem.
Popis a zdůvodnění aktivity
Uvedená aktivita představuje nezbytný předpoklad iniciace jakéhokoliv cíleného výzkumu na poli
vysokoteplotní elektrolýzy vody. Sledované charakteristiky lze rozdělit do několika hlavních oblastí.
Jako zde uvažované rozdělení lze uvést následující skupiny charakteristik: (i) elektrochemické a
elektrokatalytické, (ii) mechanické a (iii) korozní a chemické. Zatímco první skupina charakteristik se
týká zejména elektrochemických komponent systému, tj. elektrolytu a elektrod, zbývající dvě oblasti
jsou významné pro všechny použité komponenty. Jde zejména o mechanickou stálost použitých
materiálů za provozních podmínek elektrolyzéru a o blízkost teplotních roztažností jednotlivých
komponent z důvodu odolnosti celku proti výkyvům pracovní teploty. Nezbytná je rovněž chemická a
korozní stálost těchto komponent vystavených provozní teplotě a prostředí cely. Pro tyto oblasti
budou navrženy experimentální techniky, které budou ověřeny v praxi. Bude zavedena jednotná
metodika, která bude využívána v rámci spolupracujících subjektů.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Návrh a validace elektrochemických technik pro charakterizaci komponent – do roku
2014



Návrh a validace metod testování mechanických vlastností konstrukčních komponent –
do roku 2016



Návrh a validace metod testování chemické a korozní stálosti použitých materiálů – 2017

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
ÚJV a.s., VŠCHT Praha, FS ČVUT
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A1.3-3 Výzkum a vývoj konstrukčních materiálů a materiálů elektrolytu a elektrod
Současný stav problematiky
Kritickou otázku vzhledem k praktickém uplatnění a rozšíření vysokoteplotního procesu elektrolýzy
vody představuje dostupnost dostatečně stabilních a ekonomicky dostupných materiálů vykazujících
odpovídající elektrochemické vlastnosti. První dva body se týkají konstrukčních materiálů cely,
zejména pak koncových a bipolárních desek a v neposlední řadě těsnění zabezpečující bezpečnou
práci jednotky. Poslední uvedený bod se pak týká (společně s prvními dvěma) zejména elektrolytu a
elektrod jako elektrochemicky aktivních komponent systému. Stávající elektrochemické komponenty
jsou založeny na zirkonové keramice stabilizované ytriem a na niklu a jeho oxidech. Toto složení
zabezpečuje za podmínky dodržení vhodného konstrukčního uspořádání dosažení uspokojivé
účinnosti systému při pracovních teplotách vyšších než 800 až 1000 °C. Kritičtější je situace v případě
vhodných těsnících materiálů. V laboratorních aplikacích lze za nejrozšířenější materiál na tomto poli
považovat zlato. Je však zřejmé, že jej nelze navrhnout pro využití v průmyslové sféře. Zde se
pozornost soustředí zejména na materiály na bázi skel s teplotou měknutí blízkou pracovní teplotě
systému. Tento materiál však je charakteristický velice nízkou odolností ke změnám provozní teploty
jednotky, zejména pak k její odstávce. Pokud se týká bipolárních a koncových desek, v této oblasti
byla jako nejvhodnější původně uvažována zejména keramika na bázi lanthanu a chrómu.
V posledním období se však pozornost přesouvá ke kovovým materiálům charakterizovaným lepšími
mechanickými vlastnostmi, vyšší elektrickou vodivostí a v neposlední řadě rovněž výhodnější cenou.
Popis a zdůvodnění aktivity
Vývoj jednotlivých komponent vysokoteplotního elektrolyzéru a zejména pak následné technologie
jejich ekonomicky výhodné a reprodukovatelné výroby jsou základními předpoklady dalšího postupu
na poli vysokoteplotní elektrolýzy vody a jejího rozšíření v praxi. Pozornost se primárně soustředí na
vývoj materiálu elektrod a techniky jejich nanášení na povrch keramického elektrolytu. Následně
naváže výzkum nového typu elektrolytu. Cílem bude připravit elektrolyt charakteristický vyšší
iontovou vodivostí. To umožní dosáhnout vyšší energetické účinnosti rozkladu a zároveň vyšší
mechanické stability systému (silnější keramické membrány). Zvláště slibný přístup v tomto ohledu
představují protonově vodivé keramické materiály. Jejich potenciální použití bude mít dopady na
uspořádání a výsledky celého systému. Uvedené etapy budou probíhat zejména v laboratorních
podmínkách s využitím laboratorních přístupů. V dalším období se snaha soustředí na zdokonalení
zbývajících konstrukčních materiálů tak, aby bylo dosaženo co největší kompatibility s nově
vyvinutými komponentami a co nejdelší životnosti systému.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Návrh materiálů elektrod a metody jejich fixace – do roku 2016



Návrh alternativního keramického elektrolytu – do roku 2022



Vývoj konstrukčních materiálů – 2027

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
ÚJV a.s., VŠCHT Praha
35/121

Podpora vodíkových technologií v ČR

A1.3-4 Konstrukce elektrolytického svazku a jeho optimalizace
Současný stav problematiky
Dostupnost konstrukčních komponent představuje pouze jeden významný krok na cestě k realizaci
vysokoteplotní elektrolytické cely o průmyslově relevantní produkční kapacitě. Tohoto cíle lze
dosáhnout pouze při realizaci svazku jednoduchých cel o dostatečné velikosti. Takovýto svazek
umožňuje dosáhnout nezbytné produkční kapacity při použití jednotky s akceptovatelnou plochou
jedné elektrody a zároveň snižuje konstrukční i provozní náklady jednotky. Konstrukce takovéhoto
svazku však vyžaduje zcela odlišný přístup ke konstrukci, než jednoduché elektrolytické cely. Často
ani konstrukční materiály optimalizované za pomoci jednoduché laboratorní cely nemusí splnit
nároky kladené na konstrukci svazku. Výrazně rozdílné mohou být rovněž požadavky na geometrii
systému, odlišná je energetická bilance systému, odlišné jsou nároky na řídící a kontrolní systémy a
v tomto výčtu by bylo možno dále pokračovat.
Popis a zdůvodnění aktivity
Tato aktivita bude vycházet z materiálů a postupů optimalizovaných v rámci vývoje jednotlivých
komponent a jejich testování v jednoduché laboratorní elektrolytické cele. Prvotní svazky budou
sestávat pouze z malého počtu cel (přibližně 3 až 5). Geometrie koncových a bipolárních desek bude
optimalizována na základě CFD výpočtů. Po získání požadované účinnosti a stability svazku bude
postupně zvyšován počet cel v něm. Tento scale-up proces bude průběžně podporován prostředky
matematického modelování. Experimentální výsledky získané v průběhu testování vlastního
elektrolytického svazku budou využity ke zpětné validaci a zpřesnění modelu. Matematický model
bude využit rovněž ke zpětné optimalizaci již zkonstruovaných svazků, a to jak vzhledem k jejich
geometrii, tak vzhledem k provozním podmínkám.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


První svazek s malým počtem cel – do roku 2030



Návrh matematického modelu – do roku 2030



Návrh a optimalizace plného svazku – 2035

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
ÚJV a.s., VŠCHT Praha
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A1.3-5 Návrh a optimalizace systému pro vysokoteplotní elektrolýzu
Současný stav problematiky
V současné době probíhá v oblasti vysokoteplotní elektrolýzy výzkum a vývoj na několika
pracovištích v ČR. Mezi hlavní z nich patří ÚJV Řež a.s. a VŠCHT Praha. Většina prací je však
v současnosti zaměřena na zvládnutí základních technik a postupů při práci s keramickými materiály
za vysokých teplot.
V současnosti jsou k dispozici výzkumná zařízení, určená pro výzkum a vývoj jaderných reaktorů
generace IV., jejichž využití umožňuje simulaci reálných podmínek provozu zařízení pro
vysokoteplotní elektrolýzu. Jedná se např. o vysokoteplotní technologickou smyčku pro testování
čištění helia z VHTR reaktoru (ÚJV Řež.)
Pro budoucí využití vysokoteplotní elektrolýzy, chybí také v současné době systémy pro kontrolu
(monitoring) zařízení a jeho řízení především nejsou definovány procedury pro najíždění a odstávky (provozní i
havarijní). Vývoj řídicích systémů je v úzkém propojení s vývojem vlastního procesu. V současné fázi je tento
proces na území ČR založen zejména na literárních poznatcích. Chybí detailnější informace a zkušenosti
z praktického provozu, které by umožnily stanovit kritická místa v systému a odpovídajícím systémem upravit
původní teoretický návrh řízení a optimalizovat jeho nastavení.

Popis a zdůvodnění aktivity
Z hlediska úspěšného uvedení technologie do praxe je nezbytné, aby na výše popsané činnosti bylo
navázáno vývojem zařízení, které bude umožňovat jak zkoušky sestavy elektrolyzéru, tak materiálové
testy v dlouhodobém provozu. Dále je nezbytné provést inženýrský návrh celého systému, včetně
výpočtů zařízení pro tepelnou výměnu a chemicko-inženýrské výpočty zařízení pro čištění
produkovaného vodíku. Tyto poznatky musejí být dále potvrzeny v laboratorním a posléze
čtvrtprovozním provozu. Na základě získaných poznatků může být zařízení dále optimalizováno,
včetně posouzení vhodnosti použitých materiálů.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Návrh základního konceptu propojení vysokoteplotní elektrolýzy s vysokopotenciálním
zdrojem tepla – do roku 2015



Optimalizovaný systém řízení a kontroly laboratorního zařízení – do roku 2015



Chemicko-inženýrské výpočty propojení – do roku 2020



Realizované čtvrtprovozní zařízení napojené na zdroj vysokopotenciálního tepla – do roku
2025

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha
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7.1.4 Možnosti výroby vodíku pomocí JE
Výroba vodíku pomocí jaderné energie může
být realizována různými způsoby. Jedná se
zejména o klasickou elektrolýzu, která
představuje zralou technologii a je možné ji
v současnosti využít. Dalšími možnostmi je
využití
vysokoteplotní
elektrolýzy
a
termochemických cyklů.
Aktuální stav
V současné době je jedinou komerčně využitelnou technologií alkalická elektrolýza. Při úvahách o její
kombinaci s jadernými zdroji elektrické energie je tak potřeba řešit převážně ekonomické a
bezpečnostní otázky.
Kritická místa
Bezpečnostní a provozně – ekonomické otázky
Navrhované aktivity
 A1.4-1 Zmapování možností propojení jaderné energetiky s výrobou vodíku se zaměřením
na stávající jaderné zdroje i reaktory generace 4. Výzkum a vývoj tepelného výměníku
v návaznosti na chladící okruhy vybraných typů jaderných reaktorů generace 4.
 A1.4-2 Analýza možností interakce jaderných zdrojů v ČR s vysokokapacitní výrobou
vodíku
Potenciální řešitel
ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha, VZÚ Plzeň, Energovýzkum
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A1.4-1 Zmapování možností propojení jaderné energetiky s výrobou vodíku se zaměřením na
stávající jaderné zdroje i reaktory generace 4. Výzkum a vývoj zařízení pro tepelnou výměnu
v návaznosti na chladící okruhy vybraných typů jaderných reaktorů generace 4.
Současný stav problematiky
Z dlouhodobého hlediska je udržitelná výroba vodíku jedním ze zásadních předpokladů úspěšného
rozvoje vodíkového hospodářství. Kromě samotných technologií jeho výroby je především pro
procesy elektrolytické nezbytné zajištění udržitelného zdroje elektrické energie. Pro klasickou
(alkalickou) elektrolýzu se může jednat o elektřinu z obnovitelných zdrojů nebo dnešních jaderných
elektráren, pro vysokoteplotní elektrolýzu připadají v úvahu hlavně některé typy reaktorů generace 4
(např. VHTR).
V současné době je jedinou komerčně využitelnou technologií alkalická elektrolýza. Při úvahách o její
kombinaci s jadernými zdroji elektrické energie je tak potřeba řešit převážně ekonomické a
bezpečnostní otázky.
Tematika mapování možností napojení elektrolýzy na jaderné zdroje je v současnosti řešena
především v ÚJV Řež a.s. a ve společnosti Energovýzkum.
Popis a zdůvodnění aktivity
Tato aktivita je nezbytná pro postupný rozvoj udržitelné výroby vodíku, tak jak se budou postupně
vyvíjet možnosti jeho elektrolytické produkce a bude docházet k zavádění nových typů jaderných
reaktorů. Spočívá především v systematickém mapování parametrů obou stran systému a navržení
vhodných možností jejich propojení, včetně posouzení jeho bezpečnosti a ekonomické udržitelnosti.
Na tyto přípravné aktivity by měly navazovat práce v oblasti návrhu zařízení pro tepelnou výměnu
mezi reaktory generace 4 a vysokoteplotním elektrolyzérem.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Návrh propojení současných reaktorů s klasickou elektrolýzou – 2015 - 2020



Posouzení bezpečnosti a ekonomické udržitelnosti – do roku 2020



Návrh propojení reaktorů gen. 4 s vysokoteplotní elektrolýzou – 2025 – 2030



Posouzení bezpečnosti a ekonomické udržitelnosti – do roku 2030



Návrh zařízení pro tepelnou výměnu mezi reaktory generace 4 a vysokoteplotním
elektrolyzérem – do roku 2035

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha, VZÚ Plzeň, Energovýzkum
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A1.4-2 Analýza možností interakce jaderných zdrojů v ČR s vysokokapacitní výrobou vodíku
Současný stav problematiky
V ČR jsou v současnosti v provozu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem typu VVER 440 a
VVER 1000. Plánuje se výstavba nových jaderných bloků opět s tlakovodními reaktory. Ve všech
případech vyrábějí elektrickou energii, která může být využita pro výrobu vodíku elektrolýzou za
normální teploty.
Témata analýzy možností interakce jadrných zdrojů v ČR s vysokokapacitní výrobou vodíku je
v současnosti řešena ve společnosti Energovýzkum a v ÚJV Řež a.s.
Popis a zdůvodnění aktivity
Tato aktivita je zaměřena na analýzy technického provedení sekundárních okruhů bloků VVER pro
účely kogenerace elektřiny a tepla pro výrobu vodíku.
Spočívá v rozborech přeměn energií probíhajících v blocích typu VVER, návrzích nových schémat
zapojení sekundárních a terciálních okruhů těchto bloků pro kogeneraci elektřiny a tepla pro výrobu
vodíku, v rozborech účinností přeměn energií, v analýzách potřebných vodních zdrojů a v jaderně
bezpečnostních rozborech kogeneračně orientovaných bloků VVER a také v návrhu úprav
sekundárního okruhu bloku vybraného pro ETE 3 a 4.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Rozbory přeměn energií v blocích VVER 2012-2013



Řešení nových schémat zapojení sekundárních a terciálních okruhů bloků VVER pro
kogeneraci 2013 - 2016



Technické a ekonomické rozbory variant kogenerace elektřiny a tepla v blocích VVER pro
výrobu vodíku 2014 - 2016



Jaderně bezpečnostní rozbory kogeneračně orientovaných bloků VVER 2015 - 2017



Návrh konkrétních zařízení pro úpravu okruhů 2015 - 2020

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
Energovýzkum spol. s r.o., ÚJV a.s., ŠKODA POWER s.r.o.

40/121

Podpora vodíkových technologií v ČR

7.1.5 Možnosti získávání vodíku z biomasy
V současné
době
je
vodík
z biomasy získávám v podstatě
dvěma základními typy procesů a
to pyrolýzou a zplyňováním.
Vzhledem k výtěžkům daných
procesů je k získávání vodíku
vhodnější
proces
zplyňování
umožňující pomocí postupně
probíhajících fyzikálně chemických
procesů získat plyn o koncentraci
vodíku v rozmezí cca. 15 – 45 %
v závislosti na volbě procesu
(zplyňování hořákové, v sesuvném
loži, ve fluidním loži, vodní parou,
superkritickou vodou, vzduchem).
Aktuální stav
Metodika zplyňování biomasy či uhlí pro generaci energetického plynu užívaného jako palivo je
poměrně dobře prozkoumána a technologie fungují v průmyslovém měřítku (např. zplyňovací
stanice Vřesová zplyňující uhlí). Pro získávání vodíkem bohatého tzv. vodního plynu je velmi vhodnou
technologií zplyňování biomasy superkritickou vodou, kde ve vznikajícím plynu může koncentrace
vodíku dosahovat cca. 60 % a fluidní zplyňování vodní parou, kde se koncentrace vodíku je cca. 40 %.
Z toho vyplývá nutnost čištění takto vznikajících plynů od typických vedlejších produktů zplyňování
biomasy (oxid uhelnatý, metan, nižší plynné uhlovodíky, v případě použití vzduchu jako zplyňovacího
média i dusík), které je možné dále energeticky využívat, ale i nečistot a vznikajících nežádoucích
produktů (oxid uhličitý, dehty, oxidy síry a dusíku, sloučeniny chloru). Pokud uvažujeme využití
vodního plynu jako zdroje vodíku je nutné intenzivně vyvíjet metody čištění plynu od vedlejších
produktů a nečistot s důrazem na případné další využití některých těchto odpadních látek např. jako
paliv.
Kritická místa
- Dořešení problematiky separace vodíku
-

Přechod na suroviny splňující kritérium udržitelnosti

-

Ověření některých technologií (např. zplyňování biomasy superkritickou vodou) v provozním
měřítku
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Navrhované aktivity
 A7.1.5-1 VaV produkce plynu bohatého na vodík zplyňováním biomasy superkritickou
vodou
Potenciální řešitel
VŠCHT Praha, ČVUT, ÚJV Řež, ATEKO, Prague Casting Services a.s., MiCo spol. s.r.o.

42/121

Podpora vodíkových technologií v ČR

A7.1.5-1 VaV produkce plynu bohatého na vodík zplyňováním biomasy superkritickou vodou
Současný stav problematiky
Využívání obnovitelných zdrojů, zejména pro produkci bionafty, je doprovázeno vznikem značného
množství odpadní biomasy. Biomasa je velmi široký pojem, pro účely zplyňování a produkci vodíku se
uvažuje rostlinná ligno-celulózová hmota odpadající při výrobě rostlinných olejů, jejíž množství
přesahujících možnosti jejího zkrmování hospodářskými zvířaty a dřevní odpad. Alternativní
spalování v energetických jednotkách sice využije energetický obsah této biomasy, ale
vznikající plyny ve spalinách nelze dále prakticky využít. Zplyňování biomasy je možnou cestou, jak
využít jejího energetického obsahu a současně vyrobit chemickou surovinu, obvykle syntézní plyn
obsahující oxid uhelnatý a vodík.
Tlakové zplyňování biomasy je relativně novou technologií. Tato metoda je založena na principu
získávání středně výhřevného plynu z biomasy obsahující více jak 70% vody v prostředí horké
stlačené vody, která má tzv. superkritické parametry (více než 374 °C a 22,1 MPa). Tato biomasa není
kvůli vysokému obsahu vody vhodná pro klasické technologie, jako spalování, zplyňování ad. Z
hlediska vnějších podmínek je tento proces dělí na dvě skupiny. První z nich je katalytické zplyňování
při nízkých teplotách 350 – 450 °C, při kterém dochází ke zplynění biomasy ne metan s využitím
katalyzátoru. Druhou je vysokoteplotní zplyňování, při kterém se využívají teploty 500 – 700 °C bez
využití katalyzátoru.
Popis a zdůvodnění aktivity
Vlastní obsah vodíku v biomase není velký, cca 6 %, přičemž vodík se vyrábí štěpením vodní páry
produkty a energií parciální oxidace biomasy. Proto je nezbytné, aby vhodná odpadní biomasa měla
nízký obsah vody, dostatečnou výhřevnost, její zdroj měl velkou kapacitu a lokalitu vzniku blízkou
místu jejímu zpracování. Těmto požadavkům v současnosti v ČR vyhovuje zejména řepkový šrot s
roční kapacitou cca 600 000 tun. Proces zplyňování biomasy superkritickou vodou přináší oproti
jiným metodám významné výhody, mezi nejvýznamnější z nich patří:




možnost zpracování velmi mokrého paliva (vodní řasy apod.)
vysoký tlak plynných produktů reakce (výhodné pro další využití)
možnost použití produktu přímo pro vysokoteplotní palivové články

Hlavním cílem výzkumu v této oblasti bude nalezení optimálních podmínek celého procesu, s cílem
maximalizovat konverzi reaktantů na vodík.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu






Specifikace zdroje biomasy; návrh řešení technologického procesu jejího zpracování – 2015
Podrobný návrh výroby vodíku vč. bilancí a ekonomicého zhodnocení – 2016
Ověření procesu v laboratorních podmínkách - 2018
Návrh a výstavba poloprovozní jednotky - 2020
Uvedení procesu do praxe – do roku 2025
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Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
VŠCHT Praha, ČVUT, ÚJV Řež, ATEKO, Prague Casting Services a.s., MiCo spol. s.r.o.
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7.1.6 Membránové technologie pro separaci vodíku z plynných směsí
Výroba vodíků používanými bio- a reformingovými metodami naráží na vznik plynných směsí vodíku
a jiných plynů. Na rozdíl od elektrolýzy vznikají produkty s nižší čistotou, které je třeba dále
zpracovávat a čistit. Zvolená separační metoda je závislá jak na způsobu výroby vodíku, tak na
způsobu jeho následného využití. Dnešní způsoby výroby vodíku jsou ze dvou třetin založeny na
fosilních surovinách a z méně než třetiny na obnovitelných zdrojích. Růst produkce z obnovitelných
zdrojů povede k masivnějšímu nasazení zplyňování biomasy a rozvoji bioprodukce vodíku. Oba tyto
procesy produkují vodík ve směsi s ostatními plyny a membránové separace jsou vhodnými
metodami pro rychlé, levné a efektivní zkoncentrování vodíku. Jejich nasazení bude nutné i
z pohledu nevýhodnosti dnes používané metody PSA pro biologickou výrobu vodíku.
Aktuální stav
Vodík je majoritně vyráběn parním reformingem zemního plynu. Roste jeho produkce kogeneračními
procesy založenými na uhlí a zplyňováním biomasy. Jsou vyvíjeny metody mikrobiální produkce
vodíku. Tyto způsoby výroby vyžadují separaci vodíku. Membránové separace jsou výhodnější než
ostatní metody a jsou segmentem trhu s vysokým růstovým potenciálem. Separace vodíku jsou sice
dostupné v komerční úrovni, nicméně současné technologie mají značná omezení. Existuje několik
typů membránových materiálů, které je možné k separaci použít. Očekává se, že výzkum a vývoj
v této oblasti přinese během příštích let nové materiály schopné účinné separace vodíku a dlouhé
aplikační životnosti a tato metoda separace vodíku ze směsí převládne nad dnes používanými
metodami. Membrány separují vodík buď na principu molekulárních sít, což je vhodné především
pokud není potřeba vodík s vysokou čistotou anebo na principu rozpouštění a difuze
v membránovém materiálu, kde je možné dosáhnout čistoty nutné pro využití vodíku v palivových
článcích. Vhodná je i integrace obou metod.
Základní požadavky na výstupy a aplikační potenciál:
 Vývoj membrán s maximální selektivitou a permeabilitou pro vodík
o Základní materiální výzkum vhodných separačních materiálů
o Možnosti přípravy a výroby kompozitních membrán ve formě dutých vláken
o Návrh a validace kompletního membránového modulu
 Vymezení aplikačního potenciálu membránové separace vodíku
o Definice použitelných zdrojů vodíku pro membránovou separaci v integraci
s následnými dočišťujícími procesy
o Ekonomická kalkulace navržených variant membránové separace

Kritická místa
Membránové separace plynů vyžadují vývoj nových membránových materiálů. Bez tohoto kroku
nebude možná jejich masivní aplikace.
Existuje také přímý vztah mezi spotřebou vodíku a poptávkou po něm. Pokud dojde k růstu
poptávky, bude akcelerován i vývoj a převod do komerce.
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Není známá cesta, kterou bude vodík jako palivo využíván, tj. bude sloužit jako alternativa k benzínu
v běžných spalovacích motorech, nebo bude využíván v pohonech založených na palivových článcích.
Majoritní použití vodíku definuje požadavky na jeho čistotu a skladování.
Navrhované aktivity
 A7.1.6-1 Pilotní jednotka pro testování membránových separačních procesů
 A7.1.6-2 Vývoj nových membránových materiálů pro membránovou separaci plynů
 A7.1.6-3 Vývoj integrovaných technologií pro membránové separace vodíku


A7.1.6-4 Vytvoření zdrojů pro soběstačnost ČR v separaci vodíku

Potenciální řešitel
ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha, AIR PRODUCTS spol. s r.o., Linde Gas a.s., MEGA a.s., MemBrain s.r.o.
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A7.1.6-1 Pilotní jednotka pro testování membránových separací plynů
Současný stav problematiky
Pilotní a poloprůmyslové jednotky jsou k dispozici, nicméně procesy výroby vodíku na ně kladou
mnohé technické nároky, které nejsou u ostatních plynů vyžadovány. K dispozici je mnoho procesů
separací plynů, tlakově i elektricky řízených. Pilotní ověření je nutné pro akceleraci převodu výstupů
VaV do praxe.
Popis a zdůvodnění aktivity
Jsou vyvíjeny membránové materiály, avšak pro převod do komerčního měřítka je nutné dlouhodobé
pilotní ověření jejich funkce. Portfolio jednotek by proto mělo obsáhnout velkou škálu provozních a
technologických požadavků a být prostředkem pro ověření výstupů výzkumu. Jednotky mohou také
sloužit k návrhu a optimalizaci procesů membránové separace vodíku z pohledu technologických a
provozních parametrů.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Definice požadavků na jednotky v rámci ČR VaV aktivit v oblasti membránových separačních
materiálů (2014)



Konstrukce jednotek pro pilotní ověření (2016)



Pilotní ověřování perspektivních materiálů pro komerční aplikaci a podpora jejich
následného převodu (2024)

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha, AIR PRODUCTS spol. s r.o., Linde Gas a.s., MEGA a.s., MemBrain s.r.o.
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A7.1.6-2 Vývoj nových membránových materiálů pro membránovou separaci plynů
Současný stav problematiky
Membránové materiály pro separace plynů jsou vyvíjeny na mnoha pracovištích. Mohou být
založeny na keramice, kovech a polymerech či nanostrukturovaných materiálech. Dalšími
potřebnými aktivitami je vývoj podpůrných matricí a také materiálové inženýrství pro vytváření
kompozitních materiálů. Nutná je i základna schopná převodu výstupů do průmyslové výroby.
Všechny tyto činnosti jsou zastoupeny v ČR, avšak ve větší míře chybí koordinace a plánování
společných aktivit pro synergii a efektivní plnění cílů.
Popis a zdůvodnění aktivity
Cílem je sjednotit výzkumné aktivity v ČR a koordinovat je ke společným cílům. Tímto cílem jsou nové
membránové materiály pro separaci směsí plynů použitelné průmyslově. Důraz tedy musí být kladen
na cenu a převoditelnost výstupu do průmyslové výroby. To je možné vytvořením výzkumné sítě
zahrnující akademické i průmyslové partnery s jasně definovanými cíli z pohledu aplikačního
potenciálu produktu.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Definice cíle pro podmínky středoevropského a světového trhu (2013)



Vytvoření kooperační sítě, nalezení způsobu financování společných aktivit (2014)



Produkce nových membránových materiálů či modulace vlastností stávajících pro potřeby
separace vodíku (2018)



Průmyslová aplikace a vznik spin-off společnosti zajišťující návrh, výrobu, montáž a servis
membránových zařízení (2019)



Provozování aplikací na základě výstupů VaV a inovace produktů (2020)



Nezávislost ČR na dovozu vodíku (2040)

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha, AIR PRODUCTS spol. s r.o., Linde Gas a.s., MEGA a.s., MemBrain s.r.o.,
UMCH AV ČR, další partneři dle potřeb kooperační sítě
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A7.1.6-3 Vývoj integrovaných technologií pro membránové separace vodíku
Současný stav problematiky
Ačkoli technologie jsou již komerčně dostupné, jsou limitovány především nedostatečnými
vlastnostmi membránových materiálů. Jsou vyvíjeny nové membránové materiály. Existuje vztah
mezi membránou, zařízením a technologií a změna membránových materiálů tak ovlivňuje jak
konstrukci zařízení používajících tuto membránu, tak i technologii samotnou co do uspořádání a
technologických parametrů.
Popis a zdůvodnění aktivity
Nové membránové materiály proto vyžadují rozsáhlý výzkum a vývoj v oblasti technologií a
poskytnutí této služby v dostatečné kvalitě umožní jak aplikaci výstupů českého výzkumu, tak i
aplikaci výstupů cizího výzkumu a částečné ovládnutí tohoto výstupu.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Vytvoření technologického a chemickoinženýrského týmu vývoje membránových technologií
separací plynů (2014)



Zajištění prostředků pro technologický výzkum v oblasti (2016)



Technologický výzkum pro aplikaci domácích i zahraničních membrán v procesu separace
vodíku (2020)



Provozování aplikací na základě výstupů VaV a inovace produktů (2020)



Nezávislost ČR na dovozu vodíku (2040)

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha, AIR PRODUCTS spol. s r.o., Linde Gas a.s., MEGA a.s., MemBrain s.r.o.,
UMCH AV ČR, další partneři dle potřeb týmu
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A7.1.6-4 Vytvoření zdrojů pro soběstačnost ČR v separaci vodíku
Současný stav problematiky
Česká republika disponuje zdroji nerostných surovin vhodnými pro kogenerační výrobu vodíku. Jedná
se především o černé uhlí. Tato technologie je dostupná a je možné ji okamžitě realizovat. K dispozici
je také biomasa vhodná pro zplyňování a výrobu vodíku. Zde jde především o udržitelné zajištění
vstupní biomasy pro produkci vodíku. Vzhledem k mírnému klimatu je možné v dlouhodobém
horizontu uvažovat o bioprodukci vodíku. Tato technologie je zatím ve stádiu primárního výzkumu.
V současné době není separace vodíku z plynných směsí jakožto metoda nutná při jeho výrobě
podporována ani legislativně, ani mediálně ani formálně.
Popis a zdůvodnění aktivity
Nezávislost na vnějších zdrojích surovin je výhodnou z pohledu mezinárodního obchodu i zachování
suverenity a nezávislosti ČR a nižší citlivosti na mezinárodní tlaky. Vzhledem k dostatku surovin pro
výrobu vodíku by bylo výhodné již od začátku podporovat produkci vodíku z vlastních zdrojů a
podpořit producenty pobídkami. Jedná se o komplexní proces zahrnující legislativní, technické,
technologické i osvětové procesy a využívající výstupy ostatních činností.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Zajištění legislativní a formální podpory vývoji materiálů a technologií separace vodíku
z plynných směsí (2015)



Vytvoření kladného mediálního obrazu a všeobecného povědomí o výrobě vodíku, jejím
potenciálu v ČR (2017)



Podpora vstupu producentů vodíku využívajících membránových separací na český trh
(2018)



Provozování aplikací na základě výstupů VaV a inovace produktů (2020)



Nezávislost ČR na dovozu vodíku (2040)

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha, AIR PRODUCTS spol. s r.o., Linde Gas a.s., MEGA a.s., MemBrain s.r.o.,
UMCH AV ČR, další partneři dle potřeb týmu

50/121

Podpora vodíkových technologií v ČR

7.2 Skladování vodíku
Vodík lze ve srovnání s konvenčními palivy skladovat velmi obtížně. Při stejné hmotnosti a objemu
nádrže je energie uskladněného paliva až několikanásobně nižší. EU si stanovila cíl zlepšit parametry
skladovacích systému pro vodík do roku 2015 podle následující tabulky.
Hmotnostní procento1
Cílový stav

Hmotnostní procento
Současný stav

Stav vývoje

Stlačený vodík

12 %

4-5 %

Komerčně
dostupné

Zkapalněný vodík 700 bar

9%

8-10 %

Vav/
Komerčně
dostupné

Komplexní hydridy
(Alanáty)

7%

<5%

Laboratorní fáze

Chemické hydridy(NaBH4)

9%

<5 %

Laboratorní fáze

tab. 1 Cílové parametry pro rok 2015 dle EU, Zdroj: Strategic research agenda Foundation report table

Z tabulky je patrná nutnost zvýšení sledovaných parametrů ve většině případů až na dvojnásobek
současného stavu. Splnění těchto cílu vyžaduje rozsáhlý materiálový výzkum pro všechny kategorie
skladování vodíku. Zlepšení parametrů těchto systémů je jeden z kritických předpokladů úspěšného
rozšíření vodíkových technologií.

1

Hmotnostní procento vyjadřuje podíl hmotnosti paliva k celkové hmotnosti plné nádrže v procentuálním
vyjádření.
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7.2.1 Stlačený vodík
Systémy pro uskladnění vodíku ve vysokotlakých
nádobách jsou jednoduchou, vyspělou a roky
provozu ověřenou technologií Na trhu již
existuje široká síť výrobců a distributorů. Byly
zpracovány bezpečnostní analýzy a v neposlední
řadě existuje legislativní rámec pro provoz
těchto systémů. Z těchto důvodů jde
v současnosti
o
nejpoužívanější
způsob
uskladnění vodíku v průmyslu i v dopravě.
Aktuální stav
Nízká hustota energie vodíku komplikuje jeho využití. Současným průmyslovým standardem ve
vysokotlakém skladování vodíku je 350, 450 a 700 bar. I při vysokých tlacích je objemová kapacita
celého systému nižší než 37 kg H2/m3, hmotnostní kapacita pak dosahuje 4 – 5 % hm. Zvyšováním
skladovacího tlaku lze zvýšit objemovou kapacitu systému. S rostoucím tlakem se zvětšuje tloušťka
nádoby a hmotnostní kapacita se tudíž téměř nemění. Vlivem kompresibilitního faktoru vodíku,
může hmotnostní kapacita s rostoucím tlakem dokonce klesat.
Kritická místa
Předpokladem ke zlepšení skladovacích, kompresních a plnících systémů vodíku je vývoj a testování
vysokotlakých nádob, armatur, pojistných a havarijních ventilů včetně systému pro stlačování a
přečerpávání stlačeného vodíku.
Navrhované aktivity
 A2.1-1 Vývoj a testování vysokotlakých kompozitních nádob pro 700 bar (střednědobě až
1000 bar)
 A2.1-2 Vývoj a testování vysokotlakých pojistných a havarijních ventilů pro 700 bar
Potenciální řešitel
AIR PRODUCTS spol. s r.o., Linde Gas a.s., UNITED HYDROGEN, a.s., ŠKODA VÝZKUM s.r.o.
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A2.1-1 Vývoj a testování vysokotlakých kompozitních nádob pro 700 bar (střednědobě až
1000 bar)
Současný stav problematiky
Vysokotlaké nádoby (lahve) představují nejvyužívanější řešení pro intenzivní skladování vodíku.
Stlačený vodík představuje metodu první volby pro pozemní vozidla, zejména s palivovými články, ať
už se jedná o osobní vozy či autobusy. V provozu jsou nejvíce zastoupena vozidla s tlakem vodíku 350
bar, v současné době se již běžně využívá tlak 700 bar. Je evidentní, že vyšší tlak poskytuje větší
množství uskladněného vodíku, tedy delší dojezd vozidla. Nevýhodou vyššího tlaku pak jsou vyšší
náklady, objektivně nižší míra bezpečnosti a v některých případech i nižší hmotnostní poměr
vodík/skladovací systém.

Technické parametry skladovacího
systému
zásadním
způsobem
ovlivňuje technologické zpracování
tlakových lahví a to zejména
materiál, zajišťující odolnost vůči
tlaku. Ocelové lahve, které jsou
relativně nenákladné, jsou ve
většině případů nepřijatelné pro
aplikace v dopravě s ohledem na
jejich hmotnost. Používají se tedy
prakticky pouze ve stacionárních aplikacích a to obvykle ve svazcích a při tlaku 200 bar. U dopravních
aplikací se využívá vícevrstvá konstrukce tlakových lahví. První vrstvu tvoří polymer, který
nepropouští vodík. Druhá vrstva, jejímž úkolem je zajistit požadovaný tvar nádoby je většinou
vyrobena z hliníku. Vnější vrstvu, která zajišťuje odolnost vůči tlaku, tvoří ve většině případů
kompozit na bázi uhlíkových vláken, který zajišťuje dostatečnou pevnost při velmi nízké hmotnosti.
Ačkoliv převládá válcovitý tvar lahví s půlkulatými ukončeními ("3D"), byly učiněny pokusy i ukončení
kruhové ("2D").
Popis a zdůvodnění aktivity
Problematika uskladnění vodíku při vysokých tlacích je v jednou z mála oblastí uskladnění vodíku,
jejíž řešení již bylo v rámci České republiky zahájeno. Dostatečné množství vodíku na palubě vozidla
při přijatelných hmotnostních a prostorových nárocích je jednou z hlavních technických překážek pro
rozšíření vodíkových vozidel. Kompozitní materiály pro konstrukci tlakových vodíkových nádob
představují v současné době jediné známé řešení, které splňuje náročné požadavky na vysokou
pevnost a zároveň nízkou hmotnost. Do jisté míry lze využít zkušeností, získané při vývoji a využívání
tlakových nádob pro stlačený zemní plyn. Další vývoj by měl směřovat ke zvládnutí tlaků až do 1000
bar, který je dle současného stavu poznání limitním i pro uhlíkové kompozity. Druhou oblastí vývoje
by mělo být zvládnutí sériové velkovýroby těchto nádob, která by však neměla být překážkou pro
flexibilní nasazení v různých typech vozidel, resp. dopravních prostředků. V neposlední řadě by se
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měla pozornost zaměřit na oblast bezpečnosti, zejména modelování havarijních situací a praktické
testování vlastností vestavěných tlakových nádob.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Specifikace požadavků na vodíkové tlakové nádoby pro využití v dopravních prostředcích
z hlediska požadavků automobilek (rozměry, hmotnost) - 2013



Návrh konkrétních řešení tlakových nádob pro přiměřeně široké spektrum vozidel – 2015



Vývoj a testování prototypů tlakových nádob - 2017



Sériová výroba tlakových nádob - 2020

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
Vítkovice Cylinders a.s, VŠCHT Praha, VŠB-TU Ostrava

54/121

Podpora vodíkových technologií v ČR

A2.1-2 Vývoj a testování vysokotlakých pojistných a havarijních ventilů pro 700 bar
Současný stav problematiky
Konstrukce většiny současných pojistných a havarijních ventilů pro vysokotlaké nádoby s plyny,
konkrétně vodíkem, využívá pomocného kanálu, který propojuje vnější prostředí s vnitřní komorou
se stlačeným plynem. Obsahuje uzavírací člen s těsněním (ve tvaru koule, solenoidu či kužele), který
za normálního stavu uzavírá pomocný kanál. Uzavírací člen dosedá či je přímo spojen s pružinou,
pomocí jejíhož předpětí lze regulovat maximální dovolený tlak (silně závisí na teplotě). Tato
konstrukce se používá do tlaku zhruba 200 bar.
Pro vyšší tlaky (až do 700 bar) se využívá magneticky poháněných ventilů. Těsnící element, většinou
ve tvaru disku je ze svého sedla zvedán pomocí magnetické síly, která působí proti efektivnímu tlaku.
Ventil je opět uzavírán pružinou v okamžiku, kdy již plyn neproudí. Volba materiálu těsnění závisí na
médiu, pro vodík se většinou jedná o PTFE (teflon) nebo Tecapeek.
V současné době je za nejpokročilejší řešení považován servem poháněný ventil, vesměs se
solenoidním těsněním. Ventily tohoto typu vyžadují rozdíl tlaku na jeho vstupu a výstupu, který je
nezbytný pro proces zavření/otevření ventilu.
Popis a zdůvodnění aktivity
Vysokotlaké pojistné a havarijní ventily jsou z bezpečnostního hlediska zcela nezbytnou
komponentou skladovacího vysokotlakého systému. Jejich vývoj a testování zásadním způsobem
ovlivňují vnější bezpečnostní charakteristiky systému pro uskladnění vodíku v plynném stavu pod
vysokým tlakem. Je nezbytné zajistit jak zlepšení samotných parametrů, jako je minimalizace potřeby
diferenciálu tlaku u servem poháněných ventilů, odolnost vůči vibracím, korozní odolnost, odolnost
vůči vodíkovému křehnutí a další. Kromě zlepšování funkčních vlastností existuje poměrně velký
prostor pro snížení hmotnosti a objemu ventilů, které souvisí jak s optimalizací jejich geometrického
tvaru, tak zejména s využitím nových typů materiálů. Další oblastí pro vývoj je snížení tření mezi
uzavíracím členem a uzavíraným kanálem, čímž se navíc sníží možnost úniku vodíku.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu




Specifikace bezpečnostních požadavků na budoucí tlakové systémy uskladnění vodíku - 2014
Stanovení testovací metodiky pro bezpečnostní ventily v automobilovém průmyslu - 2016
Vývoj prototypu servem poháněného lehkého pojistného ventilu pro 700 bar H2 - 2018

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
Linde Gas a.s., ČVUT FS, Vítkovice Cylinders a.s.
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7.2.2 Kapalný vodík
Druhou v průmyslu široce využívanou možností
je skladování vodíku ve formě kapaliny. Pro
zkapalnění vodíku je nutno dosáhnout teploty
(při atmosférickém tlaku) -253 °C. Z technického
hlediska je nutné využívat aktivní, účinné
chlazení, zejména opakovanou kompresi a
expanzi s odvodem vzniklého tepla, případně
chlazení heliem.
Z ekonomického hlediska se tato možnost využívá v případech manipulace s velkým množstvím
vodíku, který je spotřebováván v relativně krátkém časovém intervalu, řádově dny až týden. I v
nejlepších kryogenních systémech dochází vlivem vnější teploty k neustálému pomalému
odpařování vodíku (závisí na kvalitě izolace, resp. chlazení), který musí být z bezpečnostních důvodů
odpouštěn vně kryogenní nádobu.
V některých aplikacích je takto unikající vodík jímán a stlačován do přídavných tlakových lahví. Pro
uskladnění se používají vícevrstvé nádoby s velmi dobrými izolačními vlastnostmi s maximálním
přetlakem 5 barů. Tyto nádoby musejí být vybaveny přetlakovým mechanismem, kterým je
regulován maximální přípustný přetlak.
Aktuální stav
S ohledem na spotřebovávané množství je nejvýznamnější aplikací kosmický průmysl, zejména
pohon raketoplánů. Zajímavostí je, že tato aplikace spotřebuje přibližně 1% celosvětově vyráběného
vodíku. V oblasti pozemních vozidel se kryogenní vodík nedočkal širšího uplatnění, výjimkou je např.
flotila vozů BMW Hydrogen 7, které využívají 6,0 l 12ti válcový spalovací motor, schopný spalovat
vodík i benzín.
Zkapalňování vodíku je energeticky náročný proces. Energie potřebná ke zkapalnění dosahuje
přibližně 40 % z LHV vodíku (LHV = 119 MJ/kg). Vzhledem k vysokým energetickým nárokům na
samotný proces zkapalnění je takto upravený vodík využíván v aplikacích, kde požadavek vysoké
hustoty energie převažuje nad ekonomickou stránkou procesu zkapalnění. V jiných aplikacích jako je
například doprava vodíku na větší vzdálenosti je možné zkapalněním dosáhnout menších celkových
nákladů oproti jiným skladovacím technologiím.
V rámci České republiky tato oblast není v popředí zájmu zainteresovaných subjektů, zejména
průmyslových podniků.
Kritická místa
Pro dosažení cílů EU pro rok 2015 je třeba vyvinout materiály s výrazně lepšími izolačními
vlastnostmi. Dalším požadavkem je výroba kryogenních nádob s velmi nízkou hmotností.
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Navrhované aktivity
 A2.2-1 Vývoj a konstrukce kryogenních systémů pro uskladnění kapalného H2
Potencionální řešitel
Linde Gas a.s., Airproducts s.r.o., VŠCHT Praha, VŠB - TU Ostrava
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A2.2-1 Vývoj a konstrukce kryogenních systémů pro uskladnění kapalného H2
Současný stav problematiky
Nádoby, resp. systémy na uskladnění vodíku v kapalné (kryogenní) formě existují v široké škále tvarů,
velikostí a kvality izolace. Nádoby pro uskladnění velkých objemů vodíku mají většinou kulový tvar,
který má ideální (nejmenší) poměr povrchu a objemu. To znamená, že z hlediska přenosu tepla je
potřeba vnější izolace nejnižší. Toto řešení se široce využívá v kosmickém průmyslu. Další
projektovanou aplikací jsou tankery, které budou převážet velká množství vodíku, podobně jako
dnes zkapalnělý zemní plyn.
Jiným běžně využívaným tvarem je válec, většinou v provedení cisterny, který bývá umístěn např. u
některých vodíkových čerpacích stanic nebo ve velkých průmyslových areálech. Do této skupiny se
řadí i nádrže, určené pro instalaci do vozidel. Ty musí splňovat z konstrukčního hlediska i poměrně
přísné podmínky z hlediska mechanických vlastností - odolnosti proti specifikovanému nárazu a
vibracím.
Nezbytným zařízením, které umožňuje bezpečný provoz kryogenních nádob na vodík (i na ostatní
zkapalnělé plyny) je bezpečnostní ventil. Jeho funkcí je řízeným způsobem snižovat tlak uvnitř
nádoby (odpouštět odpařený vodík), který vzniká v důsledku přenosu tepla z vnějšího okolí. Pro
běžné používané nádrže dosahují ztráty, tedy řízené odpuštění vodíku až 3 % z obsahu na den. To
znamená, že zhruba po 1 měsíci je nádrž prázdná.
Popis a zdůvodnění aktivity
Jak bylo specifikováno výše, základním problémem kryogenních nádob je nedostatečná izolace
vnitřního obsahu před vlivem vnějšího okolí. Vodík má po heliu druhý nejnižší bod varu ze známých
látek (-253 °C), což činí jeho udržení v kapalné formě technicky velmi obtížné.
Zásadním rozhodnutím je volba typu tepelné izolace: pasivní či aktivní. U pasivní izolace není
využívána energie dodávaná z vnějšího prostředí, hlavní roli zde hraje izolační materiál. Základními
směr vývoje v této oblasti by tedy měl být věnován problematice vývoje izolantů pro velmi nízké
teploty, jako jsou perlit, různé typy sol-gelů, aerogely, skleněné mikrokuličky, cabot, polyimidové
pěny apod. U aktivních systémů je udržováno vysoké vakuum, hlavním parametrem je dosažený
stupeň vakua (tlak) a energie, potřebná na jeho udržení. V některých případech se dále aplikuje
chlazení z vnější strany nádoby, zejména kapalným heliem. Zde je však požadavek na množství
dodávané vnější energie ještě vyšší, spolu s nárůstem komplikovanosti celého systému.
Bez vývoje kryogenních nádob s minimálně o 50% lepšími parametry, než mají současné systémy, je
šance na prosazení kapalného vodíku v dopravních aplikacích velmi nízká.
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Výsledky (milestones), odhad časového horizontu





Specifikace požadavků automobilového průmyslu na kryogenní nádoby s H2 - 2015
Vývoj termoizolačního materiálu s parametry o 50% lepšími než u stávajících (2012)
materiálů - 2018
Vývoj prototypu kryogenní nádoby pro uskladnění H2 s aktivní izolací - 2020
Vývoj prototypu kryogenní nádoby pro uskladnění H2 s aktivní izolací - 2020

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
Linde Gas a.s., Airproducts s.r.o., VŠCHT Praha, VŠB - TU Ostrava
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7.2.3 Ostatní způsoby skladování
Mezi ostatní způsoby skladování patří nízkotlaké
skladování vodíku v materiálech na bázi komplexních a
kovových hydridů, skladování v nano-strukturách na
bázi skla a uhlíku a další zkoumané alternativy.
Skladování za nižších tlaků je výhodné především
z hlediska zvýšení bezpečnosti a snížení energetické
náročnosti oproti konvenčním způsobům skladování
vodíku.
Aktuální stav
V současné době se jeví nejperspektivnější skladovat vodík v materiálech jako je např. Na(AlH4),
Li(AlH4), Zr(AlH4)2, NaBH4, LiBH4 a dalších. Podle předběžných studií se jeví perspektivní také některé
nanomateriály jako skleněné mikrokuličky a skleněné nanotrubice.
Kritická místa
U většiny materiálů je vhodnou úpravou třeba zvýšit životnost, zvýšit kinetiku absorpce a desorpce
vodíku a ostatních parametrů tak aby vyhovovali cílům pro rok 2015 stanovených EU.
Dalším obecně uznávaným cílem jsou parametry systémů vyhlášených americkým ministerstvem
dopravy a U. S DOE (United States Department Of Energy), které jsou uvedeny v následující tabulce.
Parametr

2010

2015

Hmotnostní kapacita

2,0 kWh/kg

3,0 kWh/kg

6 % hm.

9 % hm.

Hmotnost systému

99,6 kg

66,72 kg

Objemová kapacita

45 gH2/l

81 gH2/l

Objem systému

133,2 l

74,6 l

Cena uskladnění

4$/kWh

2$/kWh

800 $

400 $

1,5 kgH2/min

2 kgH2/min

4 min

2,5 min

Cena systému
Plnící čas
Celkový čas plnění

tab. 2 Cíle DOE

Navrhované aktivity
 A2.3-1 Výzkum a vývoj materiálů pro adsorpci vodíku
 A2.3-2 Vývoj konstrukce skladovacích systémů
Potenciální řešitel
VŠCHT Praha, ÚFM AVČR, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, Škoda
Auto a.s.
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A2.3-1 Výzkum a vývoj materiálů pro absorpci vodíku
Současný stav problematiky
Hydridy kovů jsou uvažovány jako bezpečný způsob uchovávání vodíku pro použití v dopravních
prostředcích a pro mobilní elektroniku poháněnou palivovými články. V současnosti se však
komerčně využívají pouze jako součást NiMH akumulátorů. Kovové a komplexní hydridy jsou často
využívány v různých projektech demonstrujících využití vodíkové energie. Jako příklad je možné
uvést vodíkem poháněná vozidla pro závod Shell Eco-marathon. Ačkoliv hmotnostní zlomek vodíku v
některých hydridech (např. MgH2, Na[AlH4]) přesahuje 7 hm. % a uchování vodíku je velmi bezpečné,
brání rozsáhlejšímu využívání především nutnost dodat větší množství energie, obvykle v podobě
tepla, pro uvolnění uloženého vodíku. Teplota nutná k rozkladu hydridů je často příliš vysoká, např. v
případě čistého MgH2 více než 300 °C. Rovněž dochází při opakovaném sycení a uvolňování vodíku
k postupnému poklesu kapacity materiálu.
Popis a zdůvodnění aktivity
Z předchozího textu vyplývá, že hlavní problémy uchovávání vodíku v hydridech spočívají v jeho
obtížném uvolňování a postupném poklesu jejich úložné kapacity. Jako perspektivní se kromě
komplexních hydridů, jako např. Na[AlH4+, jeví díky nízké hustotě a vysoké kapacitě rovněž materiály
na bázi hydridu hořčíku. Tyto materiály se také jeví jako jedny z nejvhodnějších kandidátů pro
reverzibilní uchovávání vodíku. Výzkumy ukazují, že právě u těchto materiálů je možné legováním
vhodnými prvky nebo přídavkem katalyzátorů výrazně ovlivnit kinetiku sycení i uvolňování vodíku.
Výzkum se proto v první fázi soustředí na systematické studium popisu vlivu jednotlivých legujících
prvků a katalyzátorů na chování hořčíku a jeho slitin při sycení vodíkem. Budou charakterizovány
vznikající hydridy a stanovena úložná kapacita. V další fázi bude studována možnost ovlivnění teploty
nezbytné pro uvolňování vodíku a kinetiky rozkladu hydridů. Teplota nezbytná k uvolňování vodíku z
čistého, což je v praktických aplikacích obtížně dosažitelné. Cílem této snahy je snížit teplotu
uvolňování vodíku z hodnoty vyšší než 300 °C pro čisté MgH2 přídavkem vhodných aditiv na teploty
pouze mírně přesahujících 100 °C, což se podle současných výsledků výzkumu ukazuje jako
výhledově realizovatelné. Rovněž je nutné popsat vliv legujících prvků na cyklickou životnost
materiálu při opakovaném sycení.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Popsán vliv legování a katalyzátorů na kinetiku sycení – do roku 2016



Zmapován vliv aditiv na rozkladnou teplotu a na kinetiku uvolňování vodíku – do roku 2019



Optimalizováno složení materiálu z pohledu cyklické životnosti – do roku 2021

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
VŠCHT Praha, ÚFM AVČR
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A2.3-2 Vývoj konstrukce skladovacích systémů
Současný stav problematiky
V současné době jsou hydridy kovů využívány pouze výjimečně jako reverzibilní úložiště (v NiMH
bateriích). Při výše zmiňovaných demonstračních aktivitách jsou zpravidla zatím využity jednorázově.
Pro průmyslové reverzibilní využití je nutné vyvinout skladovací systém s vysokou objemovou
využitelností, co nejkratším časem sycení vodíkem a rovněž dobře regulovatelným a dostatečně
intenzivním uvolňováním vodíku. Přitom je samozřejmě nezbytné udržet vysokou bezpečnost
úložného systému i v extrémních situacích, jako je například havárie automobilu.
Popis a zdůvodnění aktivity
Navrhované aktivity přímo navazují na výše popsaný vývoj hydridů pro uchovávání vodíku. I když
bude vyvinut velmi vhodný a perspektivní materiál, jeho praktické využití nebude možné, dokud
nebude vyřešena konstrukce úložného systému. Pokud by byl například využit hořčík v kompaktní
podobě např. v podobě desky nebo tyče, bude vodík uložen pouze v povrchových vrstvách. Budou
tedy testovány systémy na bázi prášků, případně tenkých fólií, které umožní maximální objemové
využití. Druhou důležitou aktivitou je vyvinout vhodný způsob sycení a uvolňování vodíku. V případě
sycení připadá v úvahu využití plynného vodíku za vysokých teplot a tlaků nebo elektrolýzou
z vodného elektrolytu, při které vodík přímo vstupuje do materiálu katody. Uvolňování bude
pravděpodobně realizováno ohřevem. Je tedy nutné optimalizovat teplotu uvolňování a navrhnout
systém regulace množství vodíku na výstupu z úložiště. Dalším úkolem je vyvinout bezpečný
materiál a konstrukci pouzdra, ve kterém bude systém uložen.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


optimalizována konstrukce úložného systému a technologie sycení – do roku 2025



optimalizována technologie uvolňování vodíku a zkonstruován systém regulace – do roku
2028



vyvinut materiál pouzdra – do roku 2029



zkonstruován demonstrační systém vodíkového úložiště – do roku 2030

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
VŠCHT Praha, ÚFM AVČR, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, Škoda
Auto a.s.
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7.3 Palivové články
Palivový článek je elektrochemické zařízení, které souvisle přeměňuje chemickou energii paliva
v energii elektrickou.
Palivové články tedy podobně jako baterie vytvářejí elektřinu elektrochemickou cestou a podobně
jako spalovací motory souvisle zpracovávají přiváděné palivo. Na rozdíl od těchto zařízení však
palivové články nepotřebují dobíjet, pracují tiše a s vysokou účinností, a pokud používají vodík jako
palivo tak produkují pouze elektřinu a vodu. Palivové články jsou konstrukčně jednoduché, většinou
bez pohyblivých částí, což představuje potenciál k vysoké spolehlivosti a dlouhé životnosti.
Z termodynamického hlediska je velmi důležitým rozdílem to, že účinnost palivového článku není
omezena Carnotovou účinností, jako je tomu u spalovacích motorů založených na tepelném cyklu.
Existuje několik typů palivových článků viz následující tabulka. Jednotlivé typy se liší povahou
použitého elektrolytu, provozní teplotou, a také způsoby využití.
Nosič náboje

Provozní teplota

Použití

AFC
Alkalický

OH-

50 —200 °C

Vesmírné technologie - Apollo,
Shuttle

PEMFC
Polymerní membrána

H+

30 —100 °C

Dopravní prostředky, mobilní
aplikace, malé CHP systémy

DMFC
Methanolový

H+

20 —90 °C

Přenosná elektronika

PAFC
Kyselina fosforečná

H+

220 °C

CHP systémy o výkonu okolo 200
kW

MCFC
Tavené uhličitany

CO32-

650 °C

Velká CHP zařízení o výkonech nad
1 MW

SOFC
Keramické oxidy

O2-

500 – 1000 °C

Vhodné pro všechny velikosti CHP
systémů

tab. 3 Typy palivových článků

Jednotlivé typy palivových článků jsou ve velmi odlišných stupních vývoje. V stacionárních aplikacích
je velmi perspektivní článek s keramickými oxidy a článek s tavenými uhličitany. U palivového článku
s polymerní membránou je i přes nižší současnou životnost očekávána vysoká poptávka trhu,
vzhledem k vhodnému použití v automobilovém průmyslu.
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7.3.1 Nízkoteplotní palivové články
Mezi nízkoteplotní palivové články patří palivový článek
s protonově vodivou membránou (PEM). Díky nízkým
provozním teplotám, vysoké účinnosti výroby
elektrické energie a pevnému elektrolytu je výhodný
pro mobilní aplikace typu osobních automobilů a
autobusů. Palivem pro tento článek je vysoce čistý
vodík, kyslík je odebírán ze vzduchu. Nosičem
elektrického proudu jsou ionty H+, popř. H3O+ .
Komerční využití se očekává již od roku 2015.
Mezi nízkoteplotní palivové články patří také alkalické palivové články (AFC), kde porézní separátor je
nasycen KOH a nosičem elektrického náboje jsou hydroxylové ionty (OH-). Palivem těchto článků je
rovněž vodík a kyslík je odebírán ze vzduchu. Tento typ článků je zatím často neprávem opomíjen a
to i přes jejich mnohé a nesporné technologické výhody, kterými jsou především dostupnost
materiálů k jejich výrobě a tím i nižší cena.
Aktuální stav
Nízkoteplotní palivové články s polymerní membránou PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel
Cell) jsou v současné době využívány téměř výhradně v demonstračních aplikacích. Naději na
komerční využití dává nedávný pokrok v technologii Pt/C elektrokatalytických vrstev (elektrod) a v
přípravě elektrolytických membrán. Komerčnímu rozšíření zatím brání především vysoká cena Pt
(cca 50 USD/g) a cena membrány (Nafion, cca 1000 USD/m2), neexistující infrastruktura a
v neposlední řadě nižší životnost i spolehlivost těchto zařízení ve srovnání se spalovacími motory na
benzin, naftu, zemní plyn apod.
Kritická místa
Přestože PEMFC mají své potencionální místo na trhu, např. v oblasti malých mobilních zdrojů,
největším předpokládaným trhem je automobilový průmysl, budou zpočátku PEMFC narážet na
technologické limity. Hlavní dva kritické nedostatky PEMFC je nutnost použití tzv. drahých kovů jako
je Pt (v současné době jsou úspěšně vyvíjeny efektivní katalyzátory obsahující jen 10% Pt) ve formě
nanočástic o velikosti 2-4 nm pro katalytickou vrstvu a též (alespoň zatím) nemožnost provozovat
články při teplotách pod bodem mrazu. V oblasti nízkoteplotních membránových palivových článků
(PEMFC) panuje ve světě obecně velmi silná konkurence posilovaná ze strany zainteresovaných firem
a jejich lobby na posílení dotačních prostředků na další výzkum a vývoj. Ve střednědobém výhledu se
očekává, že do roku 2015, hlavní automobilové společnosti Toyota, Honda, Mercedes-Benz (v
kooperaci s kanadskou firmou Ballard) budou schopny vybavit svoje vodíková auta (autobusy)
vodíkovými palivovými články (tzv. PEMFC stack) o životnosti 5000 hod/10 let v běžném městském
provozu přičemž spotřeba Pt dosáhne 10 g/100 kW. Předpokládá se, že dosažení těchto hodnot
bude zlomové pro masové komerční využití.
Kritickým předpokladem pro úspěšné prosazení nízkoteplotních palivových článku je cena a
životnost těchto zařízení. Jsou hledány alternativní materiály elektrolytu, katalyzátoru i elektrod. Na
budoucí materiály jsou kladeny nároky vysoké životnosti, nízké ceny, netoxické výroby a vysoké
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odolnosti na nečistoty, které jsou obsažené ve vodíku a vzduchu. Uvedená omezení posunou
s velkou pravděpodobností masové využití za rok 2030.
Vzhledem k tomu, že technologický výzkum ve světě v této oblasti již probíhá více jak 40 let (začal
v 60. letech minulého století ve spojitosti s americkým projektem Geminy) je úspěšnost dosažení
komerčních úspěchů ve výrobě PEMFC v ČR za současných podmínek velmi nízká.
Navrhované aktivity
 A3.1-1 Výzkum a vývoj polymerních membrán
 A3.1-2 Výzkum a vývoj alkalických palivových článků (AFC)
Potenciální řešitel
ČVUT FS, MEGA a.s., ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., VŠB – TU
Ostrava

65/121

Podpora vodíkových technologií v ČR

A3.1-1 Výzkum a vývoj polymerních membrán
Současný stav problematiky
Membrány na bázi perfluorosulfonovaných ionomerů, např. Nafion firmy du Pont de Nemours, jsou
v současnosti nejúčinnějším a průmyslově nejpoužívanějším typem membrán pro nízkoteplotní
palivové články. Je známo, že materiál membrán má strukturu polymerní sítě. Ionizované konce
visících řetězců vytváří v této síti shluky v nepolárním prostředí perfluorovaných řetězců, které je
obklopuje. Po nabobtnání ve vodě, molekuly vody difundují přednostně do ionizovaných shluků,
zvětšují jejich objem a v závislosti na obsahu vody způsobí jejich vzájemné propojení, které je
nezbytné pro činnost membrány. Výsledná struktura je výsledkem rovnováhy mezi pružností
polymerní sítě, její interakce s vodou a osmotickým tlakem iontů ve vodě. Tato struktura je
heterogenní na škále několika nanometrů, tj. nanofázově separovaná do oblastí bohatých a chudých
na vodu. I přes intenzivní výzkum není vztah mezi strukturou membrány a vlastnostmi podstatnými
pro životnost a účinnost palivových článků stále uspokojivě objasněn.
Znalost struktury je nutná nejen k možnému řízení velikosti koeficientů difúze vody, iontové
vodivosti, ale také ke sledování degradace membrány vlivem nečistot (radikálů a těžkých kovů) a
k narušování hydrofilní části polymerního řetězce.
Popis a zdůvodnění aktivity
Pracoviště NTC ZČU (Nové Technologické Centrum Západočeské University v Plzni) je nově vybaveno
(v rámci programu MŠMT OP VaVpI a projektu CENTEM, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0088, který je
spolufinancován z ERDF) řadou unikátních přístrojů ke studiu polymerních membrán používaných při
výrobě vodíkových článků. Jde o zařízení na Dynamickou gravimetrickou sorpci par (DVS Advantage)
pomocí něhož lze velmi přesné měřit hmotnosti absorbované páry v pevném porézním materiálu a
umožňuje tak např. měřit difuzivitu vody daným materiálem. Pro testování lze použít vodní páru,
nebo organické páry (metanol, etanol, apod.) při kontrolovaných podmínkách vlhkosti, tlaku a
teploty (až do 150 °C). DVS je vhodné pro výzkum práškových materiálů, materiálů vláknitých nebo
porézních a tenkých filmů. Uplatní se tak v materiálovém výzkumu, potravinářském a
farmaceutickém průmyslu při studiu stavebních materiálů a vyhodnocování přípravků osobní
hygieny.
K dispozici je i Inverzní plynová chromatografie (SEA) pomocí níž lze stanovit povrchovou energii a
specifický povrch pevných látek v teplotním rozmezí 15 – 150 °C s při použití doplňkové
vysokoteplotní pece až do 500 °C. Zařízení je vhodné k měření porézních materiálů (prášky, vlákna,
tenké filmy), u nichž nelze povrchové napětí měřit pomocí kontaktního úhlu. Je využitelné pro
studium fázových přechodů polymerů (glass transition), přípravě léků, zkoumání vláken (textilních,
skelných, uhlíkových) a nanomateriálů.
Další metodu, kterou má pracoviště k dispozici je Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS)
která slouží k určení vodivosti iontovodivých membrán pomocí měření frekvenční odezvy systému na
střídavé napětí.
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Nejúčinnější metodou poskytující informaci o nanofázově separované struktuře materiálů je
Maloúhlový rozptyl X-paprsků a neutronů. Práce na tomto komplexním zařízení je zabezpečeno
v rámci univerzitní spolupráce na podobných zařízeních v Maďarsku a Německu (Budapest Neutron
Center a Jülich Centre for Neutron Science), kde jsou již materiály s podobnou strukturou studovány.
Součástí laboratoře je zařízení na lisování (spojování) jak jednotlivých palivových článků tak i jejich
sestav (MEA) a Elektrolyzérem EL30 pro výrobu vodíku vysoké čistoty pro laboratorní potřeby o
výkonu asi 6 kg H2 za den. Využívá technologie elektrolýzy pomocí polymerní membrány při

tlaku 3 MPa. Umožňuje odstranit vodní páru z vyrobeného vodíku a dosáhnout tak hodnoty
rosného bodu pod – 60 °C.

Výsledky (milestones), odhad časového horizontu
V roce 2012 se budeme zabývat systematickou modifikací komerčně dostupných membrán
Nafionového typu pomocí sol-gel procesu a dalších metod, za účelem dosažení zvýšení jejich
životnosti a účinnosti. Po zprovoznění výše zmíněného zařízení pro rozptyl X-paprsků bude pomocí
této metody zkoumána jejich struktura v závislosti na podmínkách modifikace. Další studium
struktury bude provedeno pomocí rozptylu neutronů, mikroskopických, spektroskopických technik a
metod termické analýzy.
Současně bude zkoumán vliv modifikací membrán na jejich protonovou vodivost (účinnost článku) a
životnost na testovacích stanicích G100 a G20 . Současně budou testovány soustavy článků (PEMFC
stacks) až do výkonu 2 kW. I tato zařízení jsou součástí laboratoře. Testovací stanice sestavy
palivových článků G100 umožňuje vyhodnocování provozních charakteristik jako výkon, účinnost,
spotřeba paliva, vlhkost, teplota, tlak, a to ve výkonovém rozmezí 40 – 2000 W. Obslužný software
slouží ke kontrole průběhu měření a standardizovaný skriptovací jazyk umožňuje zautomatizování
průběhu testů a bezdohledový provoz celého zařízení. Podobně Testovací stanice palivového článku
G20 slouží pro testování samostatného palivového článku o výkonu do 100 W. Oproti přístroji G100
nabízí vyšší přesnost pro malé palivové články.
Dosažení relevantních výsledků v posuzování životnosti a spolehlivosti PEMFC a odpovídající návrh
technologie jejich zlepšení je reálná v horizontu 3 let. Tento závěr je podepřen i začínající úzkou
spoluprací s Institut für Technische Thermodynamik, DLR, Stuttgart (Německo), který se této
problematice věnuje více jak 20let.
Potenciální řešitel
ZČU NTC, Plzeň, MEGA a.s., MemBrain, VŠCHT Praha, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i,
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A3.1-2 Výzkum a vývoj alkalických palivových článků (AFC)
Současný stav problematiky
V porovnání s membránovými palivovými články jsou AFC na pokraji zájmu a jejich vývoj jde tedy jen
velmi pomalu kupředu. V současné době je ve světě jen pár firem zabývající se přímo vývojem AFC.
Současné projekty v AFC směřují spíše do oblasti malých přenosných zdrojů energie sloužících
převážně jako záložní zdroje nebo pro pohon malých vozítek. Právě tyto aplikace by měli sloužit jako
výchozí bod pro jejich další rozvoj. Hlavním úkolem je prokázání jejich výkonnosti a především pak
životnosti a konkurenceschopnosti vůči PEMFC. Vůči AFC panuje obecná nevole plynoucí z obav o
životnost z důvodů postupné degradace alkalického elektrolytu, který je náchylný přítomnost CO2.
Právě toto je důvod, proč se mnohé práce v oblasti AFC zabývají touto problematikou. Cílem těchto
prací je jednak zjistit skutečný a dlouhodobý vliv CO2 na degradaci alkalického elektrolytu a dále
nalézt způsoby, jak prodloužit životnost elektrolytu.
Druhou velmi sledovanou oblastí je vývoj vlastní elektrody jako klíčové složky AFC. Zde j možné
využít znalostí a pokroků v jiných vědních oborech, především pak v oblasti kovových nanostruktur.
Příkladem je např. snaha využití kovových pěn či jiných vysoce porézních materiálů, jejichž vlastnosti
a struktura umožňuje např. zvýšit výkonové parametry baterií. K obdobnému výkonovému nárůstu
dochází i u AFC, což jen dokládá správnost navrženého směru. Pro další zvýšení výkonů je ale třeba
optimalizovat nejen strukturu elektrody, ale též i její chemické složení. Cílem je samozřejmě použití
běžně dostupných materiálů a vyhnout se drahým kovům jako je např. Pt běžně používaných a
především nezbytných u PEMFC. Právě toto je jedna z neotřesitelných výhod AFC, která by měla
nakonec vyústit v masovější rozšířené této technologie.
Dílčí marketingové studie ukazují, že AFC by měli být při srovnatelných parametrech cenově výrazně
výhodnější než PEMFC, což by jim zaručovalo výraznou konkurenční výhodu např. v oblasti záložních
zdrojů, kde již nyní PEMFC mají snahu konkurovat stávajícím bateriím.
Popis a zdůvodnění aktivity
Hlavní náplň výzkumu v oblasti AFC by měla být soustředěna především do oblasti optimalizace
katalyzátoru včetně výroby vlastní elektrody a dále vývoji a optimalizaci systému pro kontinuální
odstraňování CO2 ze vzduchu. Toto jsou dva základní body výzkumu a vývoje AFC, které budou dále
podpořeny vývojem v oblasti návrhu a konstrukce celého systému.
V prvé fázi bude vývoj směřovat do oblasti málo výkonných přenosných zdrojů energie do cca 10 kW
výkonu. Na těchto systémech by měli být ověřeny základní principy fungování zvoleného návrhu
systému včetně možnosti dlouhodobého testování jak v laboratorních, tak i provozních podmínkách.
Nedílnou součástí bude i analýza konkurenceschopnosti návrhu vůči ostatním technologiím, jejímž
výsledkem by mělo být rozhodnutí o pokračování či pozastavení dalších vývojových prací.
V případě prokázání konkurenceschopnosti návrhu se v dalších fázích vývoje uvažuje o scale-up až do
velikostí řádově desítek kW se zaměřením na větší záložní systémy a nebo i pro pohon dopravních
prostředků využívaných např. uvnitř podniků (vysokozdvižné vozíky, manipulační technika, atd.),
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letištích a prakticky všude tam, kde jsou v současné době používány baterie s velmi dlouhou dobou
nabíjení..
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Ověření vlivu účinku CO2 na alkalický elektrolyt – 2016



První generace kontinuálního separátoru CO2 – 2018



První generace elektrod včetně návrhu technologie výroby – 2018



Prototyp AFC o výkonu cca 2-4 kW s využitím nově vyvinutých komponent – 2020



Zhodnocení dosavadních výsledků a konkurenceschopnosti AFC – 2025



Zahájení průmyslové výroby AFC o výkonu do 10 kW – 2030



Prototyp AFC o výkonu 50 – 100 kW – 2040



Zahájené průmyslové výroby výkonných AFC - 2045

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
Membrain s.r.o., MEGA a.s., VŠCHT Praha, ÚMCH AV ČR Praha, SOU Vlašim, Cantech s.r.o.
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7.3.2 Vysokoteplotní palivové články
Termínem vysokoteplotní se v případě
palivových článků (PČ) označují typy s provozní
teplotou nad 500 °C. Vzhledem k vysoké
provozní teplotě jsou tyto články primárně
určeny pro trvalý provoz s minimem
provozních odstávek. Vysoká teplota umožňuje
zpracování i méně kvalitního paliva (např.
vodík s vysokým podílem oxidu uhelnatého,
případně metan).
Rovněž není ve vysokoteplotních PČ nutné používat drahé platinové katalyzátory. Dalším
významným přínosem je vyšší účinnost produkce elektrické energie ve srovnání s nízkoteplotními PČ.
Vedlejším produktem je odpadní teplo, které je díky zvýšené teplotě dobře využitelné. Vysoká
provozní teplota je vedle již zmíněných výhod rovněž příčinou hlavní nevýhody těchto PČ a tou je
vysoká materiálová náročnost
Aktuální stav
Do kategorie vysokoteplotních PČ patří v současnosti PČ s taveninou uhličitanů tzv. molten
carbonate fuel cell (MCFC) a PČ s pevnými oxidy tzv. solid oxide fuel cell (SOFC). První jmenovaný typ
MCFC je již na vysokém stupni technického vývoje a nalézá komerční uplatnění. Druhý typ SOFC je
stále spíše ve stádiu vývoje. Nicméně, díky výhodám tohoto typu společně s úspěchy v materiálovém
výzkumu pravděpodobně povedou k stále většímu rozšíření SOFC v blízké budoucnosti. Kritická místa
Vysoké teploty kladou vysoké nároky na použité materiály a to jak na funkční, tak na konstrukční
části palivových článků. U palivového článku typu MCFC je kladen důraz na vývoj nových korozi
odolných materiálů. U SOFC je kladen důraz na snížení provozní teploty s cílem stabilního provozu při
600oC.
Oproti nízkoteplotním a středněteplotním PČ jsou vysokoteplotní PČ v současnosti méně studované.
Je to dáno především jejich omezením z hlediska nemožnosti přerušovaného provozu. V letech 20072011 tak vysokoteplotní PČ představují méně než 1% z celkového počtu realizovaných instalací PČ.
Nicméně z hlediska produkční kapacity představují cca 30% instalovaného výkonu. Dominantní roli
stále zaujímají MCFC, které jsou již komerčně nasazovány v instalacích o výkonu až desítek MW.
SOFC články jsou stále na počátku komercionalizace a jsou prozatím realizovány spíše menší
instalace. Vedle stacionárních aplikací je rovněž v rámci demonstračních projektů sledována možnost
využití vysokoteplotních PČ v lokomotivách, lodích a kamionech.
MCFC jsou palivové články s provozní teplotou kolem 650°C. Elektrolyt je tvořen taveninou uhličitanů
alkalických kovů (především lithia) imobilizovanou v matrici tvořené směsným oxidem LiAlO2. Jako
elektrodové katalyzátory jsou využívány materiály na bázi niklu. Korosivní vlastnosti taveniny
uhličitanů jsou příčinou vysokých materiálových nároků tohoto typu PČ na konstrukční materiály,
především sběrných desek a těsnění. Technologie MCFC je využívána především v oblasti Asie a USA.
Komerčně jsou dodávány kogenerační jednotky o výkonu 200-3000 kW elektrických.
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SOFC jsou výrazně mladší technologií danou vysokou pracovní teplotou až 1000 °C. Elektrolyt je
tvořen směsnými oxidy kovů, které za vysoké teploty vykazují iontovou vodivost. Hlavními problémy
bránící rozšíření SOFC představuje nedostatek levných konstrukčních materiálů schopných pracovat
při teplotách až 1000°C. Vedle nejvíce používaného elektrolytu - ytriem dopovaného ZrO2 (YSZ), je
dnes známá celá řada alternativních elektrolytů schopných pracovat i za teplot pod 700°C. To
umožňuje používat i levnějších materiálů a tím snižovat celkovou cenu SOFC. U tohoto typu PČ jsou
na anodě využívány niklové katalyzátory ve směsi s elektrolytem (tzv. cermety) a na katodě pak
perovskity (nejčastěji La1-xSrxMnO3 tzv. LSM). Technologie SOFC je v současnosti komerčně využívána
především v menších zdrojích do 100 kW elektrického výkonu. Vzhledem k trvale rostoucímu počtu
instalací a absencí kapalné fáze v zařízení lze předpokládat intenzivní rozvoj technologie SOFC.
Kritická místa
Vysoké teploty kladou vysoké nároky na použité materiály a to jak funkčních, tak konstrukčních částí
PČ. U článků MCFC je nejvíce kritickým místem vývoj nových materiálů odolných korozi za podmínek
provozu tohoto PČ. V případě SOFC je třeba omezit případné degradační děje (např. fázové změny
elektrolytu) snižující životnost tohoto PČ. Pro oba typy PČ kritickým bodem citlivost na různé
nečistoty obsažené v alternativních palivech jako jsou například bioplyn nebo pyrolýzní plyny
z rozkladu biomateriálů. Rovněž provozní problematika provádění odstávky a opětovného spuštění
představuje technologický problém. Vzhledem k velmi pokročilému stupni vývoje MCFC a trendu
postupně nahrazovat MCFC aplikace technologií SOFC je pro výzkum v ČR vhodné se zaměřit
prioritně na výzkum a vývoj SOFC.
Navrhované aktivity
 A3.2-1 Výzkum a vývoj materiálů elektrod pro SOFC palivový článek
 A3.2-2 Výzkum a vývoj materiálů elektrolytu pro SOFC palivový článek
 A3.2-3 Výzkum a vývoj konstrukce SOFC palivových článků
Potenciální řešitel
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i, MEGA a.s., ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha
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A3.2-1 Výzkum a vývoj materiálů elektrod pro SOFC palivový článek
Současný stav
Elektrodové materiály jsou již tradičně především na bázi niklu a perovskitů. Současný výzkum lze
rozdělit do dvou základních směrů
a. příprava požadovaných výchozích látek pro přípravu elektrod a
b. vlastní příprava elektrod.
V případě bodu 1) jde o nalezení a optimalizaci metod přípravy materiálu elektrod. V případě niklové
anody se jedná o přípravu oxidu niklu ve směsi s elektrolytem ve vhodném poměru. Základním
požadavkem je čistota připravených fází a optimální velikost částic. Obdobně v případě katody je
hlavní podmínkou přípravy dosažení fáze s dostatečnou vodivostí jak iontovou tak především
elektronovou. Vzhledem k víceprvkovým sloučeninám katodových katalyzátorů je obecně příprava
materiálu katody náročnější. Nalezení technologicky schůdných postupů přípravy elektrodových
materiálů je nezbytnou podmínkou snížení ceny SOFC.
Vedle syntézy materiálů představuje způsob nanášení elektrod stejně důležitý proces. Způsob
nanášení a následné fixace vrstev elektrod je klíčový pro tvorbu reakčních míst (tzv. třífázového
kontaktu). Velmi častým problémem je odtržení jednotlivých vrstev a tím ztráta funkčnosti. Rovněž
postupná interakce přítomných látek vedoucí k tvorbě izolační vrstvy na rozhraní je častým
nežádoucím jevem. Výše zmíněné jevy lze odstranit nebo alespoň minimalizovat volbou vhodného
složení elektrod a především způsobem zafixování (obvykle teplotně řízeným výpalem).
Popis a zdůvodnění aktivity
Vývoj elektrodových materiálů a metodiky přípravy elektrod pro SOFC zapadá především do
aplikovaného výzkumu. Zvládnutí jejich přípravy představuje nezbytný stupeň při konstrukci SOFC
jednotky. Vzhledem k relativně malé aktivitě na poli výzkumu SOFC v ČR by hlavní aktivita měla být
směřována do oblasti přípravy základních materiálů tj. niklových cermetů a směsných katalyzátorů
katody (LSM). Následný vývoj metodik přípravy elektrod je nutným krokem pro vývoj SOFC sytému.
Zvládnutí přípravy SOFC elektrod je nutné pro úspěšné zapojení tuzemských výzkumných pracovišť
do mezinárodních projektů a rovněž představuje prvotní krok pro případnou komerční výrobu na
území ČR.
Výsledky(milestones), odhad časového horizontu



metodika výroby prekurzoru elektrod – 2015
metodika výroby elektrod – 2020

Potenciální řešitelé
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i, ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha.
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A3.2-2 Výzkum a vývoj materiálů elektrolytu pro SOFC palivový článek
Současný stav
Vývoj elektrolytu prochází v současnosti intenzivním výzkumem pracovišť na celém světě. Cílem je
především, jak již bylo uvedeno, snížení provozní teploty SOFC na teplotu pod 700°C. Hlavní směr
představuje hledání nových materiálů vykazujících dostatečnou iontovou vodivost i za těchto teplot.
Vedle materiálů vedoucích oxidové ionty jsou studovány rovněž materiály protonově vodivé. Vývoj
nových elektrolytů vyžaduje další výzkum z hlediska životnosti a kompatibility s materiály elektrod.
Druhou možností je snížení odporu stávajících materiálů (YSZ) přípravou ultratenkých vrstev.
V současnosti již není výjimkou SOFC článek s elektrolytem silným pod 50 µm. Při takto tenkých
vrstvách je pak důležité zajistit jejich plynotěsnost a absenci defektů. Hlavní způsobem přípravy
tenkých vrstev jsou techniky sol-gel, slinování a plazmatické naprašování.
Popis a zdůvodnění aktivity
Příprava elektrolytu je stejně jako předchozí aktivita (přípravy elektrod) nutnou součástí procesu
výroby SOFC. Aktivitou spadající do aplikovaného výzkumu bude syntéza nových typů elektrolytů pro
snížení provozní teploty SOFC. Vedle samotné přípravy nových materiálů je nutné ověřit jejich
vlastnosti (především iontovou vodivost) v podmínkách SOFC. Příprava tenkých kompaktních vrstev
keramických materiálů je procesně velmi obtížná. Hlavní aktivitou bude nalezení a optimalizace
přípravy tenkých vrstev elektrolytů, především YSZ.
Výsledky(milestones), odhad časového horizontu
Výsledkem aktivity bude nový materiál s dostatečnou vodivostí za teplot <700°C. Dalším krokem je
příprava elektrolytu o požadovaném tvaru (desky příp. trubice). Vlastnosti materiálu budou
dokladovány strukturní analýzou a měřením iontové vodivosti za podmínek provozu SOFC. Časový
horizont 1-2 roky na vytvoření funkčního elektrolytu.
Druhým výsledkem bude příprava supertenkých kompaktních vrstev elektrolytu. Ultratenké vrstvy je
třeba nanášet rovnou na již připravenou elektrodu (tzv. electrode supported cell), takže k jejich
přípravě je nezbytné splnění předchozí aktivity (příprava elektrod pro SOFC). Vlastnosti vrstev budou
dokumentovány strukturní analýzou a měřením elektrochemických parametrů. Časový horizont 2-3
roky na dosažení světové úrovně.
Potenciální řešitelé
VŠCHT Praha, ÚJV Řež a.s.
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A3.2-3 Výzkum a vývoj konstrukce SOFC palivových článků
Současný stav
Způsob sestavení a hlavně utěsnění SOFC stacku představuje hlavní know-how výrobců SOFC. Vysoká
provozní teplota SOFC článků vylučuje použití tradičních materiálů k zajištění funkce PČ. Vývoj
materiálu a tvaru rozvodných desek (tzv. interconnects) představuje samostatný výzkumný obor.
Rovněž velmi omezené možnosti volby těsnících materiálů představuje konstrukční obtíž. Vysoké
nároky na konstrukční materiály významně prodražují technologii SOFC. V současné době jsou
využívány jak keramické materiály (např. dopovaný LaCrO3), tak kovové materiály. Keramické
materiály vykazují vyšší chemickou odolnost, ale jejich zpracování je finančně náročné. Kovové
materiály (zpravidla s vysokým obsahem Cr, W, Nb) je možné používat pouze při nižších teplotách.
Proto je nutné hledat cenově výhodnější alternativy stávajících materiálů a rovněž se snažit o
prodloužení životnosti.
Další významnou kapitolu představuje těsnění. Zajištění plynotěsnosti elektrodových prostorů je
nezbytné především z bezpečnostních důvodů. Vedle pouze laboratorně využitelných materiálů (Au)
se v praktických aplikacích využívá materiálů na bázi skla a keramiky. Použité těsnění je rovněž dáno
způsobem sestavení SOFC stacku. Zamezení popraskání vlivem teplotní roztažnosti vyžaduje použít
materiály s velmi podobným koeficientem roztažnosti. To opět omezuje možný výběr materiálů.
Popis a zdůvodnění aktivity
Vývoj vlastní konstrukce SOFC palivových článků je velmi časově i finančně náročná aktivita. Hlavní
úsilí bude směřovat do způsobu sestavení jednoduchého SOFC článku. Po zvládnutí tohoto kroku lze
přikročit k rozšíření na SOFC stack. Lze předpokládat využití výsledků předchozích aktivit. Souběžně
bude probíhat vývoj materiálů pro konstrukci, především kovových materiálů vhodných pro použití
za vysokých teplot v oxidační resp. redukční atmosféře.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu



volba a testování konstrukčních materiálů – 2024
optimalizace geometrie a sestavení stacku - 2030
pilotní demonstrační jednotka – 2037

Potenciální řešitelé
AV ČŘ, ÚJV Řež a.s. a VŠCHT Praha
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7.4 Mechanické tepelné stroje
7.4.1 Vodíkové spalovací motory a turbíny
Spalovací motory tvoří a podle mnoha studií i tvořit budou jediný
použitelný pohon pro dálková nákladní vozidla a autobusy, zatímco
u osobních vozidel, městských autobusů a dodávkových vozidel lze
očekávat jistý průnik elektrických pohonných jednotek, a to včetně
použití vodíkových palivových článků. Současně se však i v této
oblasti předpokládá zejména do r. 2020 nezanedbatelný podíl
vodíkových spalovacích motorů.
Jedním z hlavních důvodů pro jejich použití souvisí s přechodovým obdobím, kdy je zapotřebí
vybudovat novou a nákladnou infrastrukturu pro distribuci vodíku. Zatímco palivové PEM články jsou
na vodík vysoké čistoty odkázány jako na jediné použitelné palivo, vykazují spalovací motory obecně
určitou palivovou flexibilitu. Kromě toho je cena spalovacího motoru o několik řádů odlišná od
očekávané ceny PEM palivového článku, a to i při odhadovaném poklesu ceny v důsledku sériové
výroby a technologického pokroku.
Aktuální stav
Spalovací motory nejsou tedy rozhodně vyloučeny ze skupiny pohonných jednotek
“budoucích”vozidel. Dosavadní experimenty ve Výzkumném centru Josefa Božka i v zahraničí ukazují
na jejich dosud nevyužitý potenciál. Jejich stále se zvyšující účinnost, snižující se emise a nízká cena je
předurčují minimálně jako velmi vhodný mezistupeň v další evoluci pohonných řetězců vozidel a to
zejména po dobu rozvíjení vodíkové infrastruktury jako takové. Je zřejmé, že pro vývoj spalovacího
motoru existují paralelní strategie, od motoru spalujícího palivo s přídavkem vodíku až po koncepce s
různým stupněm hybridizace (různé podíly výkonu dodávaného spalovacím motorem) na jejichž
samotném konci je elektromobil. Při zavádění vodíku jako paliva vzniká určité množství
problémových okruhů, které byly zmíněny v zpracované SVA.
V období zavádění nového (alternativního) paliva je důležité podpořit investice jak v odvětví výroby
paliva - v daném případě vodíku jako paliva pro vozidla, tak v oblasti výzkumu a vývoje palivového
hospodářství jako celku. Při zavádění nového typu paliva je možné uplatnit dvě základní strategie.
První předpokládá použití předem připravené směsi, druhá pak použití dvou případně vícepalivových systémů. Překlenutí tohoto investičně náročného období spojeného s budováním
potřebné infrastruktury a získáváním potřebných zkušeností, lze tedy významně podpořit vývojem
vozidel, jejichž pohonná jednotka umožní spalování „konvenčnějšího“ a tedy dostupnějšího paliva
s přídavkem vodíku tzn., že vozidlový motor umožňuje jistou palivovou flexibilitu. Kromě aspektů
finančních lze z dříve získaných poznatků předpokládat příznivý i vliv vodíku na samotný proces
spalování. Jeho přítomnost ve směsném palivu totiž urychluje hoření a může se příznivě projevit i na
emisích.
Kritická místa
Jednou z hlavních oblastí je otázka řízení tvorby směsi, její spalování a úroveň tvorby emisí. Pro
vodíkový motor přichází z hlediska emise oxidů dusíku v úvahu pouze spalování chudé směsi.
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Koncepce se stechiometrickou směsí a trojcestným katalyzátorem, používaná u motorů spalujících
stávající uhlovodíková paliva, bude zřejmě, pro nedostatečnou redukční kapacitu spalin a tedy
nedostatečnou účinnost, pouze na okraji zájmu. Kromě této okolnosti by zřejmě mohly být
problémem předčasné zážehy způsobené kontaktem o horké části spalovacího prostoru, popřípadě
kontaktem s výfukovými plyny. Použitím moderní technologie přímého vstřiku vodíku do válce, kdy
se odstraní kontakt čerstvé směsi se spalinami, se podařilo odstranit úplně obávané zpětné zášlehy
plamene do sacího potrubí. Tato technologie zároveň umožňuje časovat vefuk až do kompresní části
oběhu. Otevřenou otázkou zůstává volba vhodného tlaku vodíku v tlakovém zásobníku (railu) a jeho
tlak při vefuku. Řešit je třeba také dostatečnou homogenitu směsi, jinak stoupají emise oxidů dusíku
v důsledku lokálně zvýšených teplot plamene chudé směsi. To bylo potvrzeno experimentálně na TU
v Liberci.
Z již provedených výzkumů vyplývá, že při spalování vodíku ve spalovacím motoru lze využít poměrně
vysoký kompresní poměr a to zejména v nízkém zatížení. Vysoké zatížení pak vyžaduje adaptivní
regulaci předstihu zážehu (optimální úhel zážehu je v blízkosti horní úvratě vzhledem k vysoké
rychlosti hoření a regulaci efektivního kompresního poměru změnou časování ventilů (Miller nebo
Atkinson), případně - v budoucnu - použití mechanismu pro změnu geometrického kompresního
poměru. Tento mechanismus byl již na ČVUT studován s vesměs příznivými výsledky.
Zvýšení účinnosti a měrné práce je možné dosáhnout přeplňováním motoru. Možnost a problémy
přeplňování u vodíkových motorů (s ohledem na klepání a nízkou teplotu výfukových plynů chudé
směsi) se t. č. ověřují na TU v Liberci i na ČVUT v Praze. Spolu s použitím pokročilého spalování (HCCI
Homogeneous Charge Compression Ignition a SACI – Spark Assisted Compression Ignition viz níže) v
nízkém zatížení pomůže tento způsob odstranit pro zážehové motory typickou regulaci škrcením a
tím zlepšit účinnost při nízkém zatížení. Pro práci turbiny bude zajímavý i vliv expanze velmi vlhkých
spalin. Vyšší podíl vody v produktech spalování bude nutné zohlednit z hlediska konstrukce a výběru
vhodných materiálů. Možná kontaminace směsi profukem z klikové skříně bude muset být řešena
návrhem vhodných typů separátorů.
Počátek rozvoje vodíkové infrastruktury je možné podpořit spalováním paliva, ve kterém bude vodík
zastoupen pouze do určitého objemového podílu – předmixovaná směs, případně použitím motoru
umožňujícím spalování dvou či více paliv.
V rámci implementačního plánu nelze opomenout generování podkladů pro tvorbu budoucí
metodiky testování jednotlivých komponent vozidla (vytyčení oblasti experimentálního průzkumu
vlastností spalovacích motorů, skladování paliva ve vozidle, popis jízdních vlastností, aktivní a pasivní
bezpečnosti, environmentálního chování atd.) s úzkou vazbou na tvorbu budoucí legislativy.
V souladu s výše uvedenými okolnostmi a poznatky bude následujícím textu provedena analýza a
doporučení možných způsobů dosažení cílů definovaných v SVA. Řešení vytyčených cílů se
předpokládá zejména pomocí detailního průzkumu simulačními prostředky, které budou
podporovány kalibračními daty z experimentální činnosti. Experimenty mohou být prováděny na
motorech běžné konstrukce popřípadě na motorech z těchto konstrukcí odvozených.
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Nelze také podcenit otázku palivového okruhu včetně zásobníků použitých ve vozidle. Skladování
vodíku ve vozidle je tudíž další okolnost, která by měla být do patřičné hloubky popsána. Při jeho
skladování je stále aktuální tzv. vodíková křehkost. Ta je nejvážnějším problémem působení vodíku
na kovové díly. Je způsobena atomy vodíku, které difundují do povrchů kovů. Převýší-li obsah vodíku
hranici rozpustnosti v daném kovu, dojde k jeho kumulaci v určité oblasti. Při působení vnějšího
namáhání pak mohou tato místa iniciovat vznik trhlin. V současné době není problém skladovat
zemní plyn a vodík, pokud má každé z těchto paliv vlastní zásobník. Skladování směsi těchto dvou
paliv však přináší jistá úskalí.
Spalování velmi chudé homogenní směsi umožní minimalizovat obsah NO v surových spalinách.
Ochuzení směsi současně snižuje náchylnost k výskytu klepání. Malá rychlost hoření vedoucí k nízké
účinnosti je výrazně potlačena příznivými vlastnostmi vodíku jako paliva. Nevýhodou je malý měrný
výkon motoru, který lze však v tomto případě zvýšit přeplňováním. Dalším způsobem jak lze spalovat
homogenních extrémně chudou směs je jejím vznícením (HCCI, SACI). Tento režim je možné použít
jen při nízkém zatížení s ohledem na prudký nárůst tlaku ve válci motoru. Emise oxidů dusíku i
účinnost motoru pravděpodobně vyhoví nejvyšším požadavkům. Potřebná je regulace kompresního
poměru nebo teploty na konci komprese, ovlivnitelná jednoduše masivní recirkulací nechlazených
výfukových plynů nebo konstrukčně komplikovaněji řiditelným negativním překrytím ventilů. Motor
vyžaduje opatření pro chod při nízké teplotě, což lze zvládnout ponecháním zapalovací svíčky. Při
vysokém zatížení je zapotřebí přejít v každém případě na jiný systém spalování (zážehový nebo
vznětový). Jedním s negativních hledisek může být zvýšená hlučnost při běhu motoru.
V současné době nejsou v dostatečné míře popsány možnosti spalování nehomogenní směsi,
vytvářené vefukem paliva bezprostředně před spalováním. Zapálení je možné jak zážehem
elektrickou svíčkou, tak vznětem. S ohledem na charakter okamžitého spalování vytvořené směsi v
difusním plameni nehrozí nebezpečí detonací, kompresní poměr není tedy omezen shora jinými
limity než je maximální tlak oběhu a lze jej optimalizovat pro nejlepší účinnost motoru. Prakticky je
možné řídit vývin tepla pomocí zákona vefuku, při očekávané vysoké hodnotě celkové účinnosti
motoru.
V případě vzniku vrstvené směsi dochází k ovlivnění průběhu spalování. V oblasti bohaté směsi
dojde ke zvýšení rychlosti hoření, zbývající chudá směs je pak sice odolnější vůči výskytu klepání
avšak zároveň v těchto místech je teplota vyšší než v případě spalování homogenní směsi. Oblast
bohaté směsi totiž obvykle zaujímá, vzhledem k umístění vstřikovače, prostor poblíž dna hlavy.
Teplota v těchto velmi brzy vyhořelých oblastech je dále zvyšována kompresí od narůstajícího tlaku v
průběhu spalování. Lze předpokládat, že pokles emise NO s ochuzováním směsi bude podstatně
méně strmý než při spalování homogenní chudé směsi.
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Navrhované aktivity
 A4.1-1 Výzkum a vývoj zážehových motorů s vysokou účinností a nízkou úrovní emisí
při vysokém měrném výkonu motoru schopných spalovat vodík v předem připravené
směsi s dalším plynným palivem
 A4.1-2 Výzkum a vývoj vícepalivových zážehových motorů s vysokou účinností a nízkou
úrovní emisí při dostatečném měrném výkonu motoru
 A4.1-3 Výzkum prostředků pro stabilní spalování chudé směsi vodík/vzduch s vysokou
účinností a nízkou úrovní emisí při dostatečném měrném výkonu motoru
 A4.1-4 Výzkum a vývoj vodíkových motorů pro distribuovanou energetiku
 A4.1-5 Provozní spolehlivost a životnost vodíkových motorů, údržba vodíkových
motorů
 A4.1-6 Kombinace vodíkového spalovacího motoru, elektrického přenosu a palivového
článku
 A4.1-7 Specifické požadavky na palivový systém pro přímou injektáž vodíku do válce
 A4.1-8 Výzkum a vývoj zapalovacích systémů pro pokročilé vodíkové motory
 A4.1-9 Vodíkové spalovací turbíny
Potenciální řešitel
ČVUT v Praze, Technická univerzita v Liberci, Vysoká škola chemicko-technologická, TEDOM a.s.,
ŠKODA AUTO a.s., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
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A4.1-1 Výzkum a vývoj zážehových motorů s vysokou účinností a nízkou úrovní emisí při vysokém
měrném výkonu motoru schopných spalovat vodík v předem připravené směsi s dalším plynným
palivem
Současný stav problematiky
Z dostupných informací vyplývá, že poměrně podrobně byla popsána směs zemního plynu (převážně
CH4) a vodíku a to na základě průzkumu vlivu složení této směsi na účinnost a emise spalovacího
motoru. V současné době je směs 20% vodíku a 80% zemního plynu zaregistrována pod označením
HYTHANE® (ochranná známka společnosti Hydrogen Consultants, Inc.). Otázkou je, zda právě toto
složení je optimální pro všechna sledovaná hlediska. Souběžně s použitím motorů spalujících
HYTHANE® - připravené směsi, je možné uvažovat motory s přisáváním vodíku do nasávaného
vzduchu vedle hlavního paliva, dodávaného spolu s vodíkem nebo přímým vstřikem. Zde je však
nutné počítat s umístěním další nádrže ve vozidle, popřípadě uvažovat výrobu vodíku reformérem
přímo ve vozidle. Při použití sofistikovaného řídicího systému lze případně uvažovat, v režimech běhu
motoru, ve kterých je výhodné z hlediska podmínek pro tvorbu směsi a následné spalování, by mohl
být palivem pouze vodík. Tato představa by zároveň tvořila jistý mezistupeň v přechodu směrem k
zavádění vícepalivových systémů.
Popis a zdůvodnění aktivity
Z dosavadních poznatků VCJB vyplývá, že paliva s přídavkem vodíku (paliva směsná předem
připravená) je možné spalovat v soudobých plynových motorech bez nutnosti fatálních zásahů do
jejich konstrukce. Pozornost je ovšem třeba věnovat ověření funkčnosti všech řídicích systémů a to
zejména systému pro vyhodnocování výskytu klepání. Při řešení těchto problémových okruhů se
předpokládá použití nejen kalibrovaných matematických modelů samotných motorů, ale i
matematických modelů vozidel. Ty umožní do prováděných simulací zahrnout i vliv změny hmotnosti
vozidla při různých požadavcích na zásobu paliva.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Optimalizované plynové motory na směsná plynná paliva s vysokou účinností, měrným
výkonem a nízkou úrovní emisí. (2016)

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
ČVUT v Praze, Technická univerzita v Liberci, Vysoká škola chemicko-technologická, TEDOM a.s.,
ŠKODA AUTO a.s.
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A4.1-2 Výzkum a vývoj vícepalivových zážehových motorů s vysokou účinností a nízkou úrovní
emisí při dostatečném měrném výkonu motoru
Současný stav problematiky
V návaznosti na předchozí aktivitu tvoří vývoj vícepalivových motorů další možnost podpory pro
zavádění vodíkových čerpacích stanic. Je zřejmé, že použitím vícepalivových systémů se zároveň
předpokládá zvýšení celkového dojezdu vozidla a zároveň se do jisté míry sníží jeho závislost na
počtu vodíkových čerpacích stanic. Jako příklad možných uspořádání je možné uvést následující:


motory vodík/CNG - provedení se dvěma zásobníky



motory vodík/LPG



motory vodík/etanol

motory vodík/dimetyléter (DME) – DME i vodík se vzněcují lehce na rozdíl of směsí H2/CH4 nebo
H2/C2H5OH. Zajímavá je možnost regulovat cetanové/oktanové (metanové) číslo změnou složení
směsi – H2 pro HCCI a palivo s vysokou odolností proti klepání pro vysoké zatížení.


motory vodík/benzin



motory vodík/nafta

Popis a zdůvodnění aktivity
U těchto systémů je však nutno počítat s nasazením pokročilého řídicího systému, tak aby bylo
možné zajistit adaptivitu motoru na různá paliva. V některých případech je možné jak uvažovat
míchání paliva přímo ve vozidle, tak použít dvoufázovou tvorbu směsi – spalovací prostor je vyplněn
velmi chudou směsí, která je následně obohacena z důvodu získání potřebné energie k jejímu
zážehu. Lze předpokládat kombinace např. vodík/vodík, vodík/zemní plyn, vodík/ zapalovací paprsek
kapalného paliva s vysokým cetanovým číslem (motorová nafta popř. DME). Dílčím problémem této
otázky je také stanovení aktuálního složení paliva dodávaného do spalovacího motoru. Řešení této
otázky může spočívat v použití senzoru aktuálního složení paliva umístěného přímo jako součást
palivové aparatury vozidla. Další možností je umožnit řídicímu systému motoru získat údaje o složení
paliva z výdejního terminálu při doplňování zásoby paliva. Vypovídací schopnost informace o složení
paliva bude dána stupněm sofistikovanosti použitého řídicího řetězce.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Zážehové dvoupalivové motory s vysokou účinností, měrným výkonem a nízkou úrovní emisí
(2018)



Vznětové dvoupalivové motory s vysokou účinností, měrným výkonem a nízkou úrovní emisí
(2019)
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Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
TEDOM a.s., ČVUT v Praze. Technická univerzita v Liberci, VŠCHT Praha, ŠKODA AUTO a.s.
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A4.1-3 Výzkum prostředků pro stabilní spalování chudé směsi vodík/vzduch s vysokou účinností a
nízkou úrovní emisí při dostatečném měrném výkonu motoru
Současný stav problematiky
V současné době jsou spalovací motory schopné spalovat směs vodík vzduch uplatňovány zatím jen
v rámci výzkumných a demonstračních projektů světových významných výrobců spalovacích motorů
a univerzitních výzkumných laboratoří.
Popis a zdůvodnění aktivity
Tento tematický okruh bude věnován tvorbě směsi a následnému spalování a směřuje především k
následnému vývoji dedikovaných „jedno-palivových“ motorů, u nichž se předpokládá plná
optimalizace na spalování vodíku. Hlavními předměty zájmu jsou řízení tvorby směsi, popis plnicí
účinnosti a plnicího tlaku systému přeplňování s využitím možnosti mechatronického
"inteligentního" regulátoru, např. eliminujícího dopravní zpoždění, spojeného s prediktivně-adaptivní
regulací předstihu zážehu, případně s řízením časování ventilů (nutné pravděpodobně pro použití
HCCI). Při tvorbě směsi pozdním vstřikem (vefukem) paliva v kompresi je nutné docílit její
homogenizace. To je možné řízeným pohybem vzduchu ve válci (regulace příčného nebo tečného
víru různým průtokovým součinitelem kanálů více-ventilových hlav - pomocí individuálních klapek
nebo zdvihu ventilů). Směs je možné zapálit zážehem a při jejím spalování je mnohem menší riziko
výskytu detonací – lze zvolit spalovací prostor s relativně vysokým kompresním poměrem. Vzhledem
ke způsobu tvorby směsi však bude nutné ošetřit spaliny, kdy se očekává zvýšená tvorba NO avšak na
rozdíl od vznětových motorů bez výskytu pevných částic. V případě spalování chudé směsi vodík/
vzduch je také možné uvažovat nasazení dvoufázové tvorby směsi, tak jak byla popsána v
předchozích aktivitách.
Nižší měrný výkon při spalování chudé směsi bude kompenzován přeplňováním. Z výše uvedeného
textu vyplývají vyšší požadavky, v porovnání s motory spalujícími konvenční uhlovodíková paliva,
nejenom na konstrukci motoru, ale i na příslušenství a jeho řízení. Do této skupiny rozhodně patří
výzkum dostatečně účinných a spolehlivě řiditelných turbodmychadel. Pro vodíkové motory se zdá
být také velice výhodná, v některých případech i nutná (HCCI), regulace kompresního poměru.
Reálný kompresní poměr může být změněn použitím variabilního časování rozvodu motoru –
některým ze systémů umožňujícím změnu ovládání ventilů, popřípadě variabilním časováním ventilů
v kombinaci s Atkinsonovým či Millerovým cyklem. Tyto systémy byly zmíněny v rámci SVA *2+. Další
možností je přímá změna kompresního poměru. Existuje několik různých mechanických řešení
(2dílná ojnice, druhý píst, mechanismus umožňující měnit vzájemnou polohu mezi pístem a hlavou
válců nezávisle na klikovém hřídeli, proměnná výška pístu). V podvědomí veřejnosti je však asi
nejznámější systém, který mění kompresní poměr přímo změnou objemu kompresního prostoru
známý jako SVC.
Zvýšení účinnosti vodíkového motoru a tedy snížení spotřeby paliva by mohlo být docíleno použitím
systému deaktivujícího v nízkém zatížení „nepotřebné“ válce a to díky snížení ztrát vznikajících
škrcením v sacím traktu. Aktivní válce totiž pro dosažení požadovaného výkonu pracují ve vyšších
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zatíženích a tedy s menší měrnou spotřebou. Další vývojový stupeň by mohlo představovat dělení
motoru do dvou autonomních částí – snížení pasivních odporů motoru.
Do kategorie netradičních možností výzkumu patří popis možností využití energie expanze vodíku z
tlakového zásobníku. Tato myšlenka je diskutována v souvislosti s rozvojem dalších úvah o motorech
na stlačená paliva. Výzkum v této oblasti by měl být zahájen vypracováním studie proveditelnosti.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Průzkum možnosti využití energie expanze plynného paliva z tlakového zásobníku (2014)



Optimalizované jedno-palivové vodíkové motory s vysokou účinností, měrným výkonem a
nízkou úrovní emisí (2016)



Přeplňování vodíkových motorů a vývoj turbodmychadel s vysokou účinností (2017)



Adaptivní řízení pokročilých vodíkových spalovacích motorů (2018)



Flexibilní motory s vysokou účinností s pokročilým systémem spalování (2020)

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
TEDOM a.s., ČVUT v Praze. Technická univerzita v Liberci, VŠCHT Praha, ŠKODA AUTO a.s.
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A4.1-4 Výzkum a vývoj vodíkových motorů pro distribuovanou energetiku
Současný stav problematiky
Distribuovaná energetika je poměrně rozšířený a v současné době stále více podporovaný způsob
výroby energie (obvykle kombinace výroby tepla a elektrické energie - kogenerace). Nejčastěji
používaným palivem je zemní plyn, případně těžší uhlovodíková paliva a z obnovitelných zdrojů jsou
procesní, skládkové a bioplyny.
Popis a zdůvodnění aktivity
Z hlediska konstrukce vodíkového spalovacího motoru využívaného k výrobě dále distribuované
energie lze očekávat rozdílné požadavky na jeho provoz v porovnání s použitím ve vozidle. U
stacionárních motorů určených pro výrobu elektrické energie omezení z hlediska rozměrů a
hmotnosti soustrojí nejsou tak důležitá jako u automobilních motorů a velmi často je možné dopředu
předpokládat režimy běhu motoru. Důležitá je také správná volba zásobníku pro pokrytí výkonových
špiček. Lze očekávat vývoj lokálních kogeneračních jednotek využívajících vodík vyrobený při
akumulaci nočního výkonu jaderných elektráren (transport vodíku nejspíš ve zkapalněné podobě)
nebo kolísavého výkonu větrných/fotovoltaických elektráren pro pokrytí špičkové denní spotřeby
elektřiny a tepla – spalovací motor může plnit funkci kompenzátoru rozdílů mezi možnou výrobou a
spotřebou energie.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Optimalizované stacionární vodíkové motory s vysokou účinností, měrným výkonem a nízkou
úrovní emisí (2020)

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
TEDOM a.s., ČVUT v Praze. Technická univerzita v Liberci, VŠCHT
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A4.1-5 Provozní spolehlivost a životnost vodíkových motorů, údržba vodíkových motorů
Současný stav problematiky
Provozní spolehlivost a životnost nově zaváděných výrobků (technologií) jsou důležitými okolnostmi,
které by měly být v maximální možné míře popsány a prošetřeny ještě před zaváděním tzv. pilotních
projektů. Případné problémy plynoucí z vývojové neukončenosti mohou způsobit absolutní nedůvěru
budoucích uživatelů. Důsledkem by pak mohlo být zastavení nebo přinejmenším výrazné zpomalení
dalšího rozvoje trhu.
Popis a zdůvodnění aktivity
Po provedení koncepčního vývoje je provedena implementace zvolených strategií do podoby
funkčního vzorku a doladění jeho parametrů. Následuje finální optimalizace, po jejímž dokončení je
funkční vzorek podroben životnostním a spolehlivostním zkouškám včetně zkoušek s dlouhodobým
charakterem. Životnost a spolehlivost je nutné průběžně monitorovat již od úplného začátku.
Testování je nutné provádět za různých provozních podmínek. Důkladné analýze musí být podroben,
z hlediska požadovaných nových funkcí, systém adaptivního řízení motoru. Pozornost je ovšem třeba
věnovat ověření funkčnosti všech systémů jejich řízení a to zejména systému pro vyhodnocování
výskytu klepání. Velmi důležité je potvrzení funkčnosti OBD diagnostiky motoru a palivového
systému. Nelze také opomenout výzkum materiálů pro použití ve vodíkových motorech a to jak z
pohledu tribologického, tak i z hlediska případného opotřebení. Lze uvést například problematiku
volby motorového oleje z hlediska požadavků na něj kladených, návrhu provedení pístních kroužků,
ventilů a jejich sedel. Samostatnou skupinou je výzkum materiálů použitých ve spalovacím prostoru,
které budou odolné vůči důsledkům možného výskytu lokálních detonací při spalování. Z hlediska
nároků na řízení přeplňovaného vodíkového motoru je nutné zabývat se provedením jednotlivých
pohyblivých součástí rozváděcího ústrojí turbodmychadla s variabilní geometrií rozváděcích lopatek
turbíny. Existuje zde vazba na následné stanovení potřebných servisních intervalů. Velmi důležitou
otázkou je také výběr vhodných materiálů zajišťujících těsnost palivových systémů. Je známo, že
vodík při řešení těsnicích míst, způsobem pro jiné „konvenční“ plyny vyhovujícím, zde vykazuje
tendence výskytu průsaků.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Analýza systému řízení motoru (2014)



Ověření funkčnosti OBD diagnostiky (2015)



Vhodné materiály pro vodíkové motory a jejich příslušenství (2016)



Servisní intervaly vodíkových motorů (2018)

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
ČVUT FS, TUL Liberec, ÚJV Řež, Tedom a.s., ŠKODA VÝZKUM s.r.o.
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A4.1-6 Kombinace vodíkového spalovacího motoru, elektrického přenosu a palivového článku
Současný stav problematiky
V současné době není k dispozici informace o vzájemném zhodnocení jednotlivých variant
uspořádání pohonného řetězce vodíkových vozidel. Nevýhodou palivového článku, pokud je ve
vozidle použit jako zdroj energie, je pomalá reakce na požadavek vyššího zatížení a velká cena za
instalovaný výkon, spojená s poklesem účinnosti při přetížení. Proto se vozidla s palivovými články od
počátku zpravidla navrhují jako hybridní, i když při trvalém zatížení a nutnosti stálého dobíjení
akumulátorů (např. dálniční provoz) vede toto uspořádání ke snížení účinnosti jak vlivem samotného
článku, tak vlivem nízké účinnosti cyklu nabíjení – vybíjení. Hybridní provedení má dále větší
hmotnost a účinnost rekuperace brzdění-akcelerace bývá < 70%. S ohledem na přechodnou dobu, po
kterou bude teprve budována nová infrastruktura zásobování vodíkovými palivy, se jeví jako
výhodnější způsob řešení kombinace palivového článku se spalovacím motorem.
Popis a zdůvodnění aktivity
V popředí zájmu bude průzkum možností použití vzájemné kombinace palivového článku a
spalovacího motoru. V tomto případě může být palivový článek zatížen stále a v případě potřeby
vyššího výkonu je tento požadavek velmi rychle pokryt spalovacím motorem pracujícím v režimu
start-stop. Přechodové období přemostí superkapacitor, stále dobíjený palivovým článkem nebo
motorem.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Výzkum možností hybridizace a dělení zdrojů trakční práce u vodíkových vozidel. (2020)

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
ČVUT FS, TUL Liberec, Ústav termodynamiky AVČR, ÚJV Řež,
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A4.1-7 Specifické požadavky na palivový systém pro přímou injektáž vodíku do válce
Současný stav problematiky
Palivový subsystém se značnou měrou podílí na přípravě směsi paliva se vzduchem před řízenou
iniciací zážehu. Jeho nejdůležitější částí je injektor pro přímé vefukování paliva do válce. Při
průzkumu trhu a hledání vhodného výrobce vysokotlakých injektorů na vodíkové palivo byly
vytipovány jen dvě firmy, jedna se nachází v USA (Westport) a druhá v Evropě (Hoerbiger Valve Tec),
ve Vídni. Firma Westport bohužel na dotazy nereagovala, na pracovišti TUL vlastní a mají zkušenosti
s injektory od firmy Hoerbiger, které byly vyvinuty v rámci evropského programu HyICE. Na vývoji
těchto injektorů spolupracovala i firma MAN. Používání těchto injektorů se bohužel neobešlo bez
komplikací, několikrát se objevily problémy s vnitřní těsností. Výrobce expertízou zjistil poškození
těsnících ploch, které se během provozu motoru poškodily vlivem vniknutí nadměrných nečistot,
buď s plynným palivem, nebo detonacemi ze spalovacího procesu. Příčina poruchy však nebyla
přesně stanovena. Výrobce doporučil hodnotu minimálního tlaku v palivovém railu a integraci filtrů
paliva na vstupech do jednotlivých injektorů. Dále byla provedena jednoduchá konstrukční úprava
trysky zabudováním jednosměrných kuličkových ventilů. Tato úprava chrání citlivé části sedla
injektoru před vniknutím nečistot ze spalovacího prostoru.
Popis a zdůvodnění aktivity
Jako nejoptimálnější varianta se jeví použití moderní technologie přímého vstřiku paliva (vodíku)
do válce z důvodu zabránění nežádoucích anomálií spalování (předčasné vzněty, zpětné zášlehy
plamene do sacího potrubí). Vysokotlaké injektory zkracují délku injektáže paliva a může být celá
časována jen do kompresního zdvihu až po uzavření sacího ventilu. Předmětem zájmu je vývoj vlastní
konstrukce injektoru, výzkum optimálních provozních podmínek (vhodný tlak v palivovém railu,
geometrie otvůrků trysky, řízení vícefázové injektáže během komprese s cílem ovlivnění homogenity
palivové směsi) a vznik testovací stanice pro optimalizaci pracovních funkcí a životnosti injektoru
(těsnost v závislosti na tlaku a čase, zjišťovat chování injektoru při různých variantách vstupního
a výstupního tlaku, zjišťovat dynamické vlastnosti jednotlivých dílců injektoru, atd.).
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu







Výzkum vhodné hodnoty vstřikovacího tlaku. Průzkum vlivu velikosti použitého railu (2014)
Vysokotlaké injektory vodíkového paliva (2016)
Minimalizace rozměrů injektoru při zachování potřebných vlastností (2018)
Vnitřní těsnost (čistota paliva, ochrana před průnikem ze spalovacího prostoru) (2018)
Výzkum vícefázového vstřiku během kompresního zdvihu (2020)
Životnost injektorů (2020)

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
TUL Liberec, ČVUT FS, ÚJV Řež, Motorpal
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A4.1-8 Výzkum a vývoj zapalovacích systémů pro pokročilé vodíkové motory
Současný stav problematiky
Současné zapalovací systémy vycházejí ze znalostí potřeb efektivní iniciace zážehu u plynových
motorů na zemní plyn. U extrémně chudých směsí vodíku se vzduchem se hledají systémy s vysokou
zážehovou energií s požitím zapalovacích svíček nové konstrukce. Vedle jiskrového výboje, který se
běžně využívá k lokálnímu zážehu směsi, se vyvíjejí systémy vícejiskrových, plazmových, laserových
nebo obloukových výbojů, které umožňují využít jeho prostorovou proměnnost.
Popis a zdůvodnění aktivity
Spolehlivé zažehnutí palivové směsi u vodíkových motorů nabývá na aktuálnosti, zejména s rozvojem
koncepcí spalování extrémně chudých homogenních nebo vrstvených směsí. Zažehnutí se
uskutečňuje pomocí výboje na elektrodách zapalovací svíčky, jehož potřebnou charakteristiku
zabezpečují obvykle transistorové cívkové systémy. Vlastní výboj a následný zážeh směsi
ve spalovacím prostoru motoru je složitý fyzikálně-chemický pochod, který závisí na vlastnostech
zdroje napětí a na měnících se podmínkách v místě jiskřiště a jeho okolí. Určitým příslibem
do budoucnosti mohou být nové konstrukce svíček s ochranou jiskrového výboje, nebo svíček
s vysokou energií obloukového výboje. Zde by mohlo být využito principů, které jsou na Technické
univerzitě v Liberci patentově chráněné.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu



Funkční vzorky zapalovacích svíček nové konstrukce (2015)
Metoda pro měření zážehové energie jiskrového a obloukového výboje v reálných
podmínkách (2018)

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
TUL Liberec, ČVUT FS, Ústav termodynamiky AVČR, ÚJV Řež, Jiskra Tábor a.s., Linde Gas a.s.
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A4.1-9 Vodíkové spalovací turbíny
Současný stav problematiky
Jednou z dalších aplikací, kde lze jako palivo uplatnit vodík, představují spalovací turbíny. Spalovací
turbíny nacházejí uplatnění zejména v energetice a to jak v oblasti velkých tak malých výkonů
(záložní zdroje, mikroturbíny v kogeneračních jednotkách).
Popis a zdůvodnění aktivity
Předmětem zájmu bude průzkum možností použití stávajících spalovacích turbín pro spalování
vodíku. Bude potřeba vyšetřit vliv tohoto paliva jak na energetické vlastnosti turbíny, tak na
vhodnost použitých materiálů s ohledem na plánovanou životnost zařízení. Stejné problémové
okruhy se týkají turbín turbodmychadel spalovacích motorů.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Vliv vodíkového paliva na energetické parametry a použité materiály turbodmychadel (2016)



Možnost použití vodíku jako paliva v turbínách spalujících zemní plyn (2018)

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
ČVUT FS, TUL Liberec, Ústav termodynamiky AVČR, Škoda Power
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7.5 Využití vodíku, horizontální témata
Úspěšné prosazení vodíkových technologií není závislé pouze na stupni technologického vývoje, ale
také na fungující a odpovídající infrastruktuře, dostupnosti odborníků s odpovídajícím vzděláním a
kvalitním legislativním rámci pro jejich provoz.
Neméně důležitou podmínkou pro prosazení vodíkových technologií je obecná znalost a přijatelnost
zákazníků, která je ve většině států EU posilována pilotními a demonstračními projekty vodíkových
vozidel, autobusů, lodí, stacionárních zdrojů elektrického proudu a tepla. Vodíkové technologie patří
mezi technologie využitelné pro lokální rekuperaci energie v rámci budoucích inteligentních
rozvodných sítí, známých pod názvem SmartGrid.
7.5.1 Demonstrační projekty
Demonstrační projekty jsou ideální kombinací propagace
technologie a ověření nových technologických systémů a
vzájemných vazeb v reálném světě. EU prostřednictvím FCH
JU plánuje dotovat demonstrační projekty v období 2008 –
2013 částkou 183 – 208 mil €, což činí 41 – 46 % z
plánovaných investic plynoucí na podporu vodíkových
technologií.
Aktuální stav
Největším demonstračním projektem v ČR je projekt H2Bus. V rámci tohoto projektu byl vyvinut
hybridní vodíkový autobus, který je provozován na území města Neratovice jako městský autobus.
Čerpací stanice na vodík, která byla vybudována pro podporu provozu vodíkového autobusu, je první
a do dnešní doby jedinou čerpací stanicí v ČR, což je z hlediska dlouhodobých cílů nevyhovující stav.
Kritická místa
Kritickým místem navrhovaného tématu je neexistující infrastruktura a nevyhovující legislativní
podpora vodíkových aplikací. Obě témata jsou součástí prioritního tématu Využití vodíku.
Navrhované aktivity
 A5.1-1 Demonstrační projekty vodíkových automobilů s PEM
 A5.1-2 Demonstrační vodíkové motory, vozidla a další aplikace motorů
 A5.1-3 Demonstrační projekt vodíkových autobusů - Vývoj a demonstrační provoz flotily
min. 3 autobusů, včetně odpovídající infrastruktury
 A5.1-4 Demonstrační projekty stacionárních aplikací - Kogenerační jednotka do 10 kWe,
Regulace výkonu obnovitelných zdrojů do 20 kWe
 A5.1-5 Pilotní projekt SOFC o výkonu 50 - 100 kW pro využití skládkových plynů
 A5.1-6 Demonstrační projekt pro využití vodíku z chemické výroby - vysokozdvižné vozíky
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Potenciální řešitel
ČVUT, ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha, AIR PRODUCTS spol. s r.o, Linde Gas a.s., Technická univerzita
v Liberci, a.s., ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Škoda Auto, Škoda Electric, Škoda Transportation, SOR s.r.o.,
IVECO CZ a.s.
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A5.1-1 Demonstrační projekt vodíkového automobilu s PEM
Současný stav problematiky
Vzhledem k vyčerpatelnosti ropných zásob, ekologické závadnosti stávajícího konceptu dopravy je
nutné hledat alternativní koncepty. Jedním z těchto alternativních konceptů jsou automobily
využívající palivové články k přeměně chemické energie na energii elektrickou.
Na území ČR republiky bylo realizováno několik demonstračních projektů. K největším patří vývoj a
demonstrační provoz trojitě hybridního městského autobusu TriHyBus. V segmentu osobní dopravy
nebyl podobný projekt prozatím realizován a lokální výrobci osobních automobilů se výzkumu a
vývoji automobilů na vodík nevěnují přímo, ale pouze prostřednictvím svých mateřských firem.
Globálně se výzkumu a vývoji vodíkových osobních vozidel věnuje většina velkých automobilek.
Lídrem je v posledních letech japonská automobilka Honda, která svůj model Honda Clarity FCX
dostala až do sériové výroby. Přibližně 50 vozů je v provozu v Californii, USA.
Popis a zdůvodnění aktivity
Předmětem této aktivity je vývoj hybridního vozu, který bude využívat nízkoteplotní palivový článek
typu PEM jako primární zdroj elektrické energie. Palivový článek se od tradičních elektrochemických
baterií liší hned v několika parametrech. Palivový článek je zdrojem s pomalou dynamikou výkonu a
velkým vnitřním odporem; životnost závisí na způsobu zatěžování; u článku s elektrolytem typu
Nafion je nutné článek při nečinnosti a teplotách pod bodem mrazu externě temperovat. Pohonný
systém s palivovým článkem je téměř vždy realizován v hybridním uspořádání s baterií nebo jiným
energetickým akumulačním prvkem jako je například ultrakapacitor.
Kritickým místem navrhovaného tématu je neexistující infrastruktura a neúplná legislativní podpora
vodíkových aplikací. Obě témata jsou součástí prioritního tématu Využití vodíku.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu
Srovnáním parametrů současných demonstračních vozidel bylo stanoveno několik základních
cílových parametrů osobního vozidla s palivovým článkem jako hlavní energetickou jednotkou.


Vodíkové vozidlo s parametry: do roku 2020
Dojezd > 450 km
Typ pohonu: Hybridní s možností rekuperace energie synchronní/ asynchronní/
kolové motory
Životnost pohonného systému (vyjma FC) > 150 tis. km
Provozní podmínky: od – 15 °C
Výkon palivového článku > 30 kWe
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Potenciální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
Potenciální řešitelé jsou vysoké školy a průmyslové podniky: ČVUT FS, ČVUT FEL, ČVUT FD, TUL,
Škoda Electric, Škoda Auto,
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A5.1-2 Demonstrační vodíkové motory, vozidla a další aplikace motorů
Současný stav problematiky
V určité fázi vývoje nových technologií je vhodné podpořit jejich rozvoj přímo stavbou funkčních
vzorků. V daném případě se předpokládá stavba prototypových vodíkových motorů ve verzích
určených jak pro vozidla, tak i pro další aplikace. Na těchto aktivitách se předpokládá zejména účast
potenciálních budoucích výrobců. Jejich participace umožní a částečně zjednoduší výběr vhodné
kategorie a typu vozidel, která se stanou základem rodiny vozidel budoucích.
Popis a zdůvodnění aktivity
První prototypy často vznikají úpravou základního (konvenčního) vozidla a stanou se nástrojem pro
získání poznatků z reálného provozu. Díky případné participaci výrobce je možné předpokládat
zajištění potřebných OEM dílů pro potřeby aftermarketu. Předmětem zájmu budou koncepční osobní
automobily, dodávkové automobily nebo autobusy s vícepalivovým nebo dedikovaným motorem.
Kritickým místem navrhovaného tématu je neexistující infrastruktura a neúplná legislativní podpora
vodíkových aplikací. Obě témata jsou součástí prioritního tématu Využití vodíku.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


vodíkové motory pro stacionární aplikace



vodíkové motory určené pro pohon osobních automobilů



osobní automobily s vodíkovým spalovacím motorem



užitková vozidla a autobusy s vodíkovým spalovacím motorem



Předpokládaná doba řešení v letech 2014-2018

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
ÚJV Řež, ČVUT FS, TU Liberec, SOR s.r.o. nebo IVECO CZ a.s.
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A5.1-3 Demonstrační projekt vodíkových autobusů - Vývoj a demonstrační provoz flotily min. 3
autobusů, včetně odpovídající infrastruktury
Současný stav
Autobus je ideální dopravní prostředek na demonstraci nového pohonného konceptu. Vzhledem ke
své celkové velikosti a hmotnosti je integrace nového pohonu oproti automobilu mnohem snazší.
Výrobci se nemusejí od prvotního vývoje systému zabývat prostorovou a hmotností optimalizací.
Případné nadlimitní nároky je možné vyřešit snížením prostoru pro cestující, snížením užitného
zatížení apod. Cílem demonstračních projektů je vedle ověření parametrů systému v reálných
podmínkách také demonstrace nové technologie cestujícím. Pro tyto účely má provozování autobusu
nesrovnatelně vyšší dopad na informování široké veřejnosti.
Na celém světě bylo realizováno mnoho demonstračních projektů vodíkových autobusů. V rámci
projektu CUTE bylo vyvinuto a provozováno celkem 27 autobusů s vodíkovým palivovým článkem a
dalších 19 s vodíkovým spalovacím motorem. Autobusy byly provozovány ve velkých evropských
městech. Každé město provozovalo tři autobusy a jednu plnící stanici. V ČR byl vyvinut unikátní
trojitě hybridní vodíkový autobus TriHyBus, který je demonstračně provozován v Neratovicích.
EU se rozhodla v budoucnosti podporovat demonstrační projekty větších rozsahů, zaměřených na
demonstraci středně velké flotily autobusů, včetně plnící stanice, která by tuto flotilu obsloužila.
Popis a zdůvodnění aktivity
Předmětem této aktivity je vývoj a provoz flotily autobusů v počtu a rozsahu v návaznosti na
požadavky programů EU. Bez podpory větších projektů se ČR v oblasti demonstračních projektů
vodíkových autobusů nebude moci do těchto aktivit zapojit.
Kritickým místem navrhovaného tématu je podobně jako u předchozí aktivity nedostatečná
legislativní podpora provozu vodíkových vozidel.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Flotila min. 3 autobusů + čerpací stanice – do 2020
Dojezd > 300 km
Typ pohonu: Hybridní s možností rekuperace energie synchronní/ asynchronní/
kolové motory
Životnost pohonného systému (vyjma FC) > 150 tis. km
Provozní podmínky: od – 15 °C
Výkon palivového článku 50 - 100 kWe
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Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
ČVUT, ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha, AIR PRODUCTS spol. s r.o, Linde Gas a.s., Technická univerzita
v Liberci, a.s., ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Škoda Electric, Škoda Transportation
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A5.1-4 Demonstrační projekty stacionárních aplikací - Kogenerační jednotka do 10 kWe, Regulace
výkonu obnovitelných zdrojů do 100 kWe
Současný stav
Obnovitelné zdroje zaznamenaly v roce 2010 velký nárůst instalované kapacity, který byl
dominantně způsoben snížením výrobních cen fotovoltaických panelů v kombinaci s vysokými
garantovanými výkupními cenami elektrické energie. Instalovaná kapacita fotovoltaických panelů
narostla během roku 2010 pětinásobně a představuje nyní 10% podíl celkové instalované kapacity
výroby elektrické energie.
Zvyšování poddílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů naráží na problémy se zajištěním
výkonové zálohy pro případ, kdy obnovitelné zdroje elektřinu nevyrábí. Jednou z možností jak
tomuto fenoménu čelit je akumulace elektrické energie do vodíku.
Vyrobený vodík je pak možné využít zpětně k produkci elektrické energie. Tímto způsobem lze
z obnovitelného zdroje s nezaručenou charakteristikou výroby elektrické energie vytvořit zcela
standardní zdroj elektrické energie.
Popis a zdůvodnění aktivity
Předmětem této aktivity je vývoj a provoz zařízení na akumulaci energie do vodíku v návaznosti na
obnovitelný zdroj elektrické energie a vývoj a provoz zařízení pro lokální výrobu elektrické energie a
tepla pro domácnost. Hlavní překážkou reálného využití malých stacionárních jednotek na bázi
palivových článků je jejich cena. Dalším potenciálně problematickým místem jsou nezbytná
bezpečnostní opatření, nutná při práci s vodíkem (výbušné prostředí ex. 2), která kladnou dále
zvyšují finanční náročnost tohoto řešení. V neposlední řade je nutno přesvědčit potenciální uživatele
o bezpečnosti a spolehlivosti těchto systémů.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Demonstrační jednotka lokální výroby elektrické energie a tepla pro domácnost do roku
2015



Demonstrační jednotka akumulace el. energie do vodíku malého výkonu (do 20 kWe) do
roku 2016



Demonstrační jednotka akumulace el. energie do vodíku středního výkonu (do 50 - 100 kWe)
do roku 2020



Demonstrační jednotka akumulace el. energie do vodíku středního výkonu (do 0,5 – 2 MWe)
do roku 2025

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
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ČVUT, ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha, AIR PRODUCTS spol. s r.o, Linde Gas a.s., Technická univerzita
v Liberci, a.s., ŠKODA VÝZKUM s.r.o.
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A5.1-5 Pilotní projekt SOFC o výkonu 50 - 100 kW pro využití skládkových plynů
Současný stav problematiky
Palivové články s pevnými oxidy využívají elektrolyt, kterým je pevný, neporézní kovový oxid, obvykle
Y2O3 stabilizované ZrO2.Článek pracuje při 600 - 1000 °C, přičemž iontovou vodivost zajišťují kyslíkové
ionty. Anoda je ve většině případů tvořena Ni-ZrO2 a katoda LaMnO3, dopovaným stronciem. Tento
typ palivového článku neobsahuje kapalný elektrolyt, což znamená, že se nevyskytují problémy s
korozí nebo problémy spojené s distribucí a úbytkem elektrolytu. Vysoké provozní teploty však
kladou značné nároky na použité materiály. Vývoj vhodných materiálů a jejich levná výroba je v
současné době hlavním technickým problémem, kterým SOFC čelí.
SOFC umožňují konverzi paliv mnoha typů, včetně uhlovodíkových. Relativně vysoká teplota je
důvodem pro vysokou účinnost přeměny chemické energie na elektřinu, možnost interního
reformingu, a vysokopotenciální teplo pro další využití. Nepřekvapí tedy, že palivové články s
pevnými oxidy a to jak s klasickým, tak i hybridním (obsahující turbínu) cyklem vykazují nejvyšší
celkovou účinnost ze všech systémů generování elektrické energie, spolu s minimálními emisemi
škodlivých látek. Tyto vlastnosti dělají z SOFC velmi atraktivní zařízení pro stacionární generátory
elektrické energie v rozmezí cca 2kW - stovky MW.
Současné systémy SOFC jsou ve fázi prototypů, či velmi raných předsériových jednotek. Vesměs se
používají stacky o výkonech desítek kW, které se při potřebě většího výkonu propojí do větších
jednotek. Dosud byla ověřena životnost max. 60 000h, což představuje cca 5 let aktivního provozu.
Popis a zdůvodnění aktivity
V situaci, kdy v rámci ČR nejsou palivové články typu SOFC aktivně vyvíjeny, ani používány, by bylo
vhodné zahájit jejich aplikaci s využitím komerčně dostupných, ačkoli prototypových systémů. Jako
velmi vhodné nasazení se jeví využití odpadních plynů, jako jsou či plyny skládkové, plyny ze
spalování či pyrolýz nejrůznějších odpadních materiálů. Zde se v plné míře projeví výhoda
vysokoteplotních palivových článků, kterou je možnost využití CO a H2. Produktem bude využitelné
vysokopotenciální teplo pro další procesní využití (výroba páry, ohřev vody apod.) a zejména
elektrická energie.
V první fázi by mělo dojít k identifikaci konkrétního zdroje palivového plynu (možnosti viz výše). Po
jeho analýze bude vybrán konkrétní systém SOFC, vhodný pro dané složení plynu. Akcentována by
měla být možnost využití odpadního tepla, spolu s možností dodávek nevyužité elektrické energie do
rozvodné sítě. Vhodné rozmezí výkonu záleží na konkrétní lokalitě, rámcově by se měla pohybovat
mezi cca 50 - 100 KWe. Nezbytnou součástí pilotního projektu by měly být propagační akce,
zaměřené na producenty obdobných typů odpadních plynů, stejně jako zaměření na publikační
činnost v odborných publikacích.
Základním problémem pilotního projektu by byl nedostatek zkušeností s obdobným zařízením,
zejména v praktickém nasazení. K tomu přistoupí materiálové obtíže při práci s vysokými teplotami.
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Tomu je možno předejít stážemi na zahraničních pracovištích, které se této problematice
dlouhodobě věnují.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu






Výběr vhodné lokality pro aplikaci SOFC systému - 2017
Návrh konkrétního technického řešení (SOFC, BoP, vstupy a výstupy) - 2019
Realizace pilotního projektu, zprovoznění - 2020-2023
Ukončení provozu systému - 2028
Vyhodnocení úspěšnosti projektu z technického a edukativního hlediska - 2029

Potenciální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
UT AVČR, ÚJV Řež a.s., VŠCHT Praha
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A5.1-6 Demonstrační projekt pro využití vodíku z chemické výroby - vysokozdvižné vozíky
Současný stav problematiky
V současné době je vodík vyráběn v poměrně velkém množství v rámci chemického a
petrochemického průmyslu. Zde slouží jako základní chemická surovina pro výrobu hnojiv, plastů,
resp. pro zušlechťování ropných produktů. Naprostá většina současných metod výroby vodíku
využívá fosilní zdroje, ať už jako surovinu nebo jako zdroj energie pro jeho výrobu.
Výroba chloru a hydroxidu sodného je jedním z nejvýznamnějších zdrojů vodíku jako vedlejšího
produktu. Principem je rozklad roztoku solanky (vodný roztok chloridu sodného) za využití jedné ze
tří technologií: amalgámová, diafragmová nebo membránová elektrolýza. V rámci ČR se využívá
amalgámová elektrolýza ve Spolaně Neratovice.
Další výrobou, při které vzniká velké množství vodíku je výroba styrenu. Největší výroba v ČR je v
Kaučuku Kralupy, kde vzniká cca 30 tun/den.
Vysokozdvižné vozíky, které se dnes běžně využívají v chemickém průmyslu, používají spalovací
motory pro vnější prostory a další, elektrické typy s dobíjecími akumulátory, jsou využívány hlavně
uvnitř budov.
Popis a zdůvodnění aktivity
Propojení vodíku jako lokálně dostupného energetického vektoru s dopravními prostředky,
nezbytnými pro logistické zajištění chemických výrob představuje potenciálně velmi zajímavou
aplikaci. Bateriové (akumulátorové) vysokozdvižné vozíky v nejlepším případě dokážou pracovat po
dobu jedné směny (8h), poté je nutné dobití, cca 12-16h. Pro třísměnný provoz je tedy potřeba
trojnásobný počet akumulátorů než samotných vozíků, spolu s příslušnou logistikou nutnou pro
jejich nabíjení a údržbu. Využití vodíkem poháněných palivových článků, např. typu PEM by umožnilo
provozovat vysokozdvižné vozíky (případně obdobná zařízení) prakticky nepřetržitě, doba plnění
vodíkem do nádrže se pohybuje v řádu jednotek minut. Příslušná finanční úspora je potenciálně
velmi zajímavá, spolu s uspořením prostor pro původní dobíjecí zázemí. Velký efekt by toto řešení
mělo i pro zviditelnění vodíku jako energetického vektoru v rámci chemického průmyslu, kde je na
vodík pohlíženo jen jako na chemickou surovinu. S ohledem na množství vodíku, které vzniká jako
vedlejší produkt (viz. Výše) by na zajištění logistiky většího chemického provozu (cca 100
vysokozdvižných vozíků) stačilo přibližně 200 - 300 kg H2/den. Zbylý vodík by bylo možné poskytovat
pro běžné dopravní prostředky, např. ve veřejných čerpacích stanicích, dislokovaných na okraji či
poblíž chemického závodu.
Problematickým bodem projektu je potřeba přesvědčit vedení daného chemického podniku o
výhodách popsaného řešení. Dalším bodem, který je nutno ošetřit jsou bezpečnostní požadavky na
provoz vodíkových dopravních prostředků, zejména v prostorách s možností výbuchu.
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Výsledky (milestones), odhad časového horizontu






Pořízení (případně vývoj a výroba) vodíkem poháněného vysokozdvižného vozíku - 2015
Testovací provoz jednoho kusu - 2016
Pořízení flotily vysokozdvižných vozíků - 2019
Provoz flotily vozíků - 2019 - 2024
Výstavba vodíkové čerpací stanice pro přebytky vodíku - 2020

Potenciální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
Chemické závody, které produkují vodík jako vedlejší produkt - Kaučuk Kralupy, Spolana Neratovice,
ad. V případě realizace by byla nutná podpora HYTEP, případně dalších subjektů se zkušenostmi s H2
jako energetickým vektorem.

102/121

Podpora vodíkových technologií v ČR

7.5.2 Podpora legislativních procesů
Oblast legislativy je velmi významnou částí, která fundamentálně ovlivňuje celý průmyslový sektor.
Bez politické podpory, vyjádřené skrze příslušnou legislativu, není možná dlouhodobá a úspěšná
existence žádného oboru. Pro oblast využívání vodíku jako energetického vektoru byla donedávna
charakteristická absence jakýchkoliv platných nařízení legislativního charakteru. Mnoho úsilí bylo
věnováno v rámci tzv. horizontálních EU projektů (FP6, FP7, JTI-FCHU ad.) právě na přípravu
příslušných předpisů. Poměrně velkou výhodu představuje členství ČR v EU, které výrazně usnadňuje
přebírání platných předpisů jednak z dalších členských států a zejména je povinováno aplikovat
nařízení obecného charakteru do národní legislativy.
Aktuální stav
EU
Základním dokumentem v rámci EU, týkajícího se (mj.) využívání
vodíkových technologií, je Sdělení Komise ze dne 3. března 2010 s
názvem „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst
podporující začlenění (KOM(2010) 2020)". V rámci tohoto
strategického dokumentu je vysloven požadavek na udržitelnou,
konkurenceschopnou a ekologicky šetrnou ekonomiku, málo
náročnou na zdroje. Komise EU dále stanovila konkrétnější cíle pro rozvoj dopravy a ekonomiky:
Snížit o 20 % emise uhlíku (resp. o 30 %, pokud budou podmínky příznivé), zvýšit o 20 % podíl
obnovitelných zdrojů energie a zvýšit o 20 % energetickou účinnost.
Pro podpoření výše uvedené vize a cílů byl stanoveno sedm tzv. iniciativ, z nichž využití vodíku se
týká Iniciativa Green vehicles (COM (2010) 186). Je zaměřena na podporu vývoje a uvedení na trh
ekologicky příznivých vozidel. Tato iniciativa má umožnit snížení environmentálních dopadů z oblasti
dopravy a zajistí vyšší konkurenceschopnost automobilového průmyslu EU.
Vozidla, zahrnutá do iniciativy Green vehicles jsou:


konvenční vozidla se spalovacími motory



Vozidla, využívající alternativní paliva, jako jsou biopaliva, LPG, CNG a bioplyn



Bateriové elektrické vozy, vozy s plug-in dobíjením



Vozidla poháněná vodíkem s palivovými články, produkující vodu jako emisi

Podporované typy vozidel budou zahrnovat osobní i nákladní vozy, motocykly, tříkolové vozy a
čtyřkolky.
Iniciativa mj. konstatuje, že je nezbytné významně podporovat výzkum a vývoj v oblasti elektrických
vozidel a vozů s palivovými články, poháněnými vodíkem. Výroba těchto vozidel je drahá a jedinou
cestou pro snížení ceny jsou inovace. Zejména je zde akcentována oblast nových materiálů pro
akumulátory a uskladnění vodíku.
103/121

Podpora vodíkových technologií v ČR

Jedním z důsledků výše uvedené strategie a iniciativy je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 79/2009 ze dne 14.ledna o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon. Toto nařízení je zásadní
pro automobilový průmysl, protože poskytuje exaktní postup pro schvalování nových typů vodíkem
poháněných automobilů.
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ČR
V březnu 2011 byla přijata novela zákona o pohonných hmotách (91/2011 Sb.), která mj. doplnila
možnost využívat kromě biopaliv i jiná paliva z obnovitelných zdrojů. Tím byl splněn základní
legislativní předpoklad pro možnost využívání vodíku jako paliva v rámci ČR.
Kritická místa
Kritickým místem by mohla být případná legislativní změna, která by znemožnila využívání vodíku
jako paliva, případně jej výrazně znevýhodnila (formou daně apod.) či dále omezila způsoby jeho
možné výroby. Ačkoli je tato situaci nepravděpodobná, je nezbytné průběžně sledovat příslušnou
legislativu a případně aktivně vstupovat do procesu její přípravy.
Navrhované aktivity
 A5.2-1 Podpora přijímání evropských norem a standardů
Potenciální řešitel
HYTEP
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A5.2-1 Podpora přijímání evropských norem a standardů
Současný stav problematiky
ISO (Mezinárodní organizace pro standardizaci) je celosvětová federace národních standardizačních
orgánů (orgány-členy ISO). Práce na přípravě mezinárodních Standardů je obvykle prováděna
technickými komisemi ISO. Každý členský orgánu, jenž má zájem o předmět, pro který byla
ustanovená technická komise, má právo být v takové komisi zastoupen. Mezinárodní organizace,
vládní a nevládní, které jsou ve spojení s ISO se rovněž práce účastní. Ve všech věcech
elektrotechnické standardizace ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisi (IEC).
Mezinárodní standardy jsou navrhovány v souladu s pravidly uvedenými v Direktivách ISO/IEC,
Část 3. Návrhy Mezinárodních standardů schválené technickými komisemi cirkulují mezi členskými
orgány pro hlasování. Aby Mezinárodní standard byl publikován, vyžaduje se přinejmenším 75 %
účast orgánů-členů v hlasování.
V oblasti technických norem již byly Českou vodíkovou technologickou platformou zpracovány a
Českým normalizačním institutem vydány normy:
ČSN ISO 14687-1 Vodíkové palivo – specifikace produktu
ČSN ISO/TS 14687-2 - Specifikace produktu – Část 2: Využití v palivových článcích s protonvýměnnou
membránou (PEM) v silniční dopravě.
Tyto dvě normy jsou nezbytným minimem pro provozování vodíkem poháněných vozidel.
Popis a zdůvodnění aktivity
Příprava a vydávání technických norem je významná, nicméně náročná činnost. Ovlivňuje konkrétní
možnosti technických řešení a vymezuje podmínky jejich využívání. Jedná se navíc o poměrně časově
náročnou aktivitu, běžně trvající cca 3-5 let (dle složitosti a rozsahu).
V rámci standardizační skupiny ISO existuje skupina TC 197, která se zabývá přípravou mezinárodních
technických norem ohledně nakládání s vodíkem. Pro znalost chystaných opatření a připravovaných
norem, spolu s možností prosazení národních zájmů, by bylo velmi vhodné zapojit se do jednotlivých
orgánů, připravujících technické normy týkající se vodíku, tedy do skupiny TC 197.
Kromě výše uvedených norem, které již byly vydány jako závazné normy ČSN/ISO existuje další řada
významných technických norem, které je nutno zpracovat a vydat.
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Výsledky (milestones), odhad časového horizontu




Sestavení pracovní skupiny v rámci HYTEP pro sledování legislativy - 2013
Zapojení HYTEP do TC 197 - 2015
Vydání nejdůležitějších, již existujících technických ISO norem, týkajících se využívání vodíku
– 2018
Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
HYTEP
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7.5.3 Vodíková infrastruktura
První oblastí masivnějšího nasazení vodíkových
technologií se předpokládá osobní a hromadná
doprava. Neexistující infrastruktura čerpacích stanic
brání v rozvoji vodíkových vozidel ze strany výrobců i
zákazníků.

Aktuální stav
V České republice funguje jedna čerpací stanice vodíku. Tato stanice byla vybudována jako součást
projektu H2Bus. Stanice slouží primárně pro provoz vodíkového autobusu, ale je zároveň přístupná
široké veřejnosti. V Evropě vzniká koordinovaná síť čerpacích stanic a to převážně v Německu,
Rakousku a Velké Británii.
Kritická místa
Fungující a dostatečně dimenzovaná infrastruktura je nezbytnou podmínkou rozvoje vodíkových
aplikací.
Navrhované aktivity
 A5.3-1 Podpora výstavby vodíkové čerpací infrastruktury
Potenciální řešitel
AIR PRODUCTS spol. s r.o., Linde Gas a.s., UNITED HYDROGEN, a.s., HYTEP
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A5.3-1 Podpora výstavby vodíkové čerpací infrastruktury
Současný stav
Jednou z překážek rozvoje vodíkového hospodářství je kromě formálních důvodů (nedostatečná
legislativa) také chybějící infrastruktura pro čerpání vodíku. S tím souvisí také rozvoj infrastruktury
pro distribuci vodíku. Rozvoj této infrastruktury je nezbytný pro přechod vodíkového hospodářství
z fáze VaV a demonstračních projektů k fungování na bázi tržních principů. Vodík je dnes dostupný
především jako vedlejší produkt chemických výrob a pro dobu nastartování rozvoje vodíkového
hospodářství je jeho množství dostatečné. Vzhledem k tomu, že již v současnosti jsou k dispozici
první automobily poháněné vodíkem a očekává se zlepšování jejich vlastností a postupné snižování
ceny, stane se v blízké budoucnosti chybějící čerpací infrastruktura hlavní překážkou úspěšného
rozvoje.
Jak je uvedeno výše v ČR funguje zatím jedna čerpací stanice vodíku, která vznikla v rámci projektu
TriHyBus ve středočeském městě Neratovice. V Evropě vzniká koordinovaná síť čerpacích stanic a to
převážně v Německu, Rakousku a Velké Británii. Ve světovém měřítku se nejkvalitnější vodíkovou
infrastrukturou může pochlubit Kalifornie (cca 50 čerpacích stanic, z celkových asi 300).
Popis a zdůvodnění aktivity
Jak bylo popsáno výše, fungující a dostatečně dimenzovaná infrastruktura je nezbytnou podmínkou
rozvoje vodíkových aplikací. V tomto případě se jedná o známý paradox „slepice-vejce“, tedy o
skutečnost, že rozvoj vodíkové dopravy nemůže nastat dříve, než bude zbudována infrastruktura a
naopak vodíková infrastruktura na komerční bázi se nezačne rozvíjet dříve, než nastane poptávka ze
strany dopravního sektoru. Z tohoto důvodu je nezbytné stavbu určitého minimálního kritického
počtu čerpacích stanic podporovat z veřejných zdrojů. Jako nejvhodnější možnost podpory se
v současné chvíli jeví integrace do demonstračních a VaV projektů. Z toho důvodu je důležité
preferovat projekty, které přispějí k budování infrastruktury, případně vyvíjet snahu o zapojení
českých podniků, výzkumných organizací a regionů do demonstračních projektů EU (jako byl např.
HyFLEET:CUTE).
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Napojení na německou Hydrogen Highway (viz obrázek): 2 – 3 čerpací stanice (přibližné
umístění v oblastech Plzeň, Ústí nad Labem, příp. Rozvadov) – do roku 2020



Postupné rozšiřování čerpací infrastruktury po ČR: 2 – 4 čerpací stanice (přibližné umístění
v oblastech Brno, Ostrava, příp. D1 – Jihlava a Olomouc) – do roku 2025



Zahušťování infrastruktury a přechod ke komerčnímu financování: až 10 čerpacích stanic po
celém území ČR – do roku 2030

Potencionální řešitelé problematiky v podmínkách ČR
Linde Gas a.s., ÚJV Řež, VUT Brno, VŠB-TUO, Škoda Electric, Západočeská univerzita Plzeň.
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Vodíkové čerpací stanice v provozu, Zdroj: EHA Hydrogen Stations Map, Google Maps

Hydrogen Highway, Zdroj: The Hydrogen and Fuel Cell Letter, Vol XX, No. 3
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7.5.4 Vzdělávání a propagace
Veškerý další pokrok a jeho rychlost jsou vedle
technické vyzrálosti a kvalitního legislativního rámce
do značné míry závislé na dostupnosti kvalitních
odborníků s odpovídajícím vzděláním v odpovídající
oblasti. Nedostatek odborníků jednoznačně vede ke
zpomalení nejen vývoje, ale zejména praktického
rozšíření vodíkových technologií. Nedílnou součástí
rozvoje nové technologie je pak její propagace.
Aktuální stav
Ačkoliv v posledních letech intenzivně narůstá v ČR pozornost věnovaná výzkumnými pracovišti
problematice vodíkových technologií, došlo k první významné demonstrační realizaci a je postupně
doceňován potenciál těchto technologií v řešení problémů spojených s budoucím zásobováním
lidstva energií, nenašel tento stav dosud v ČR adekvátní odezvu v oblasti vzdělávání. Toto tvrzení
platí přesto, že výzkumu uvedené problematiky se věnuje rovněž celá řada technických univerzit.
První snahy tuto skutečnost změnit se datují až do roku 2011. V tomto roce byl akreditační komisí
schválen bakalářský studijní obor Vodíkové a membránové technologie navržený Fakultou chemické
technologie, VŠCHT Praha. Tento obor vychází z dlouholeté zkušenosti s výzkumem vodíkových
technologií na pracovištích uvedené vysoké školy. Zároveň využívá široké obecné základy
chemického, procesního a materiálového inženýrství, kterými VŠCHT Praha disponuje a které
umožňují posluchačům poskytnout odpovídající teoretické základy, na kterých mohou dále rozvíjet
zde nastíněnou specializaci na vodíkové procesy. S vybranými oblastmi vodíkových procesů jsou
posluchači seznámeni rovněž v rámci výuky realizované na FS ČVUT Praha, TU Liberec a MFF
Univerzity Karlovy. Tyto aktivity však představují vesměs pouze první kroky uvedeným směrem. I
v těchto případech teoretická výuka navazuje na výzkumné aktivity realizované v rámci uvedených
pracovišť. Z hlediska vzdělávání lze tedy za průkopnické počiny považovat zejména zde realizované
diplomové a disertační práce. Ke komplexnímu řešení uvedeného problému nicméně zbývá dosud
poměrně náročná cesta s celou řadou úkolů.
V oblasti propagace situace pokročila výrazně dále. HYTEP se podařilo soustředěným úsilím rozšířit
alespoň základní informaci o vodíkových procesech mezi širokou veřejnost, stejně tak jako mezi
představitele státní správy. Významným přínosem byl v tomto směru vodíkový autobus, jako
demonstrační jednotka dostupná právě široké laické veřejnosti. Navíc představuje tato demonstrace
stále mediáně zajímavý objekt, jehož lze v rámci propagace i nadále úspěšně využívat. Ani v této
oblasti však nelze polevit v úsilí a je zapotřebí v propagaci dále pokračovat s cílem zajistit studiu
těchto procesů veřejnou podporu, dostatek zájemců o studium této odbornosti a zejména pak
zájemce o praktické využití těchto technologií v okamžiku, kdy se stanou dostupnými na trhu.
Kritická místa
Existuje široká škála kritických míst na cestě k naplnění základních cílů v této oblasti, tj. zejména
zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných odborníků, kteří budou schopni zajistit rychlý výzkum,
rozšíření a provoz těchto technologií. Dále pak jejich přijetí širokou veřejností, zejména
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v počátečních fázích, kdy bude tato technologie pouze omezeně konkurenceschopná k technologiím
stávajícím. A v neposlední řadě zajištění odpovídající veřejné i soukromé podpory aktivit, ať již
výzkumných a vývojových, legislativních, nebo systémových.
Navrhované aktivity
Zavedení nových specializovaných předmětů v rámci terciárního vzdělávání
 A5.4-1 Zavedení nových specializovaných předmětů v rámci terciárního vzdělávání
 A5.4-2 Zavedení nových, specializovaných studijních oborů, nebo programů na všech
odpovídajících úrovních terciárního vzdělávání
 A5.4-3 Celoživotní vzdělávání
 A5.4-4 Propojení do širších mezinárodních vzdělávacích struktur
 A5.4-5 Propagace vodíkových technologií na středním stupni škol
 A5.4-6 Propagace vodíkových technologií mezi laickou veřejností
 A5.4-7 Propagace vodíkových technologií na všech úrovních státní a komunální správy
Potencionální řešitel
VŠCHT Praha, FS ČVUT, TUL, podpora ÚJV a.s.
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A5.4-1 Zavedení nových specializovaných předmětů v rámci terciárního vzdělávání
Současný stav problematiky
Současný stav ve vzdělávání v oblasti vodíkových technologií vychází ze situace popsané výše. Výuka
této oblasti je dosud roztříštěná a až na výjimky je omezená na dílčí informace přednášené jako
součást širších předmětů, které mají jistý vztah k vodíkové problematice. Jako příklady lze uvést
např. předmět Spalovací motory přednášený na FS ČVUT Praha, Biotermodynamika na MFF UK,
Vozidlové motory a Základy vozidel a motorů FS TUL, nebo předmět Membránové procesy
přednášený na FCHT VŠCHT Praha. V rámci tohoto typu přednášek jsou studenti seznámeni pouze
s dílčími informace z oblasti vodíkových technologií, vždy podle zaměření nosného předmětu. Tato
informace je sice užitečná a jistě přínosná, neumožní však posluchači získat širší přehled, pochopit
vzájemné souvislosti mezi jednotlivými procesy, jejich provázanost a způsob, jakým se doplňují.
V důsledku toho omezuje jeho schopnost optimalizace případného realizovaného výzkumu, popř.
realizace, s ohledem na funkčnost celého systému. Navíc nelze předpokládat, že by tato kusá
informace posluchače motivovala k zaměření se na oblast vodíkových technologií jako na hlavní
problematiku své činnosti. Příčiny tohoto stavu spočívají zejména v dosud poměrně omezené
výzkumné aktivitě realizované na jednotlivých vzdělávacích institucích univerzitního typu v naší zemi.
Lze konstatovat, že v rozhodující většině případů se v jejich rámci výzkumu vodíkových technologií
věnuje pouze jedna výzkumná skupina, popř. jejich velmi omezený počet. Z toho plyne, že pokrývá
pouze výrazně omezené spektrum celé šíře procesů vodíkové ekonomiky. V důsledku toho instituce
nevidí primární potřebu věnovat ve výuce této problematice širší prostor. Výuka se tedy omezuje
pouze na dílčí informace předávané zejména přímo zapojenými badateli v rámci jimi garantovaných
přednášek.
Popis a zdůvodnění aktivity
Navrhovaná aktivita spočívá v koordinaci znalostí dostupných v rámci jednotlivých institucí a jejich
vzájemném doplnění. Tato aktivita by měla vést ke vzniku specializovaných přednášek, popř.
laboratorních cvičení, zaměřených na problematiku vodíkových technologií a vodíkového
hospodářství v širším kontextu. Tyto specializované kurzy, které by byly odborně orientovány
v souladu se zaměřením daného pracoviště, budou představovat jakési krystalizační zárodky.
V průběhu času bude následovat prohloubení stávajících znalostí a zájmů, které vyústí v rozšíření
nabídky kurzů a v konečném důsledku ve vybraných případech ke vzniku specializací komplexnějšího
charakteru.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Vznik nových předmětů využívajících spolupráce mezi členy HYTEP – do roku 2016
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A5.4-2 Zavedení nových, specializovaných studijních oborů, nebo programů na všech
odpovídajících úrovních terciárního vzdělávání
Současný stav problematiky
Stávající situaci této konkrétní problematiky byla věnována značná část popisu aktuálního stavu
v oblasti vzdělávání. Na žádné české vysoké škole neprobíhá v tomto okamžiku komplexní výchova
nových specialistů zaměřených na problematiku vodíkových technologií. Prvním krokem v uvedeném
směru je již zmíněná akreditace bakalářského studijního oboru Vodíkové a membránové technologie,
která byla FCHT VŠCHT Praha udělena v roce 2011. V akademickém roce 2012-13 je pak
předpokládáno zahájení vlastní výuky. Tento studijní obor však představuje výjimku a není dosud
následován dalšími vzdělávacími institucemi. Dále se v tomto okamžiku jedná pouze o bakalářský
stupeň studia. Na ten musí nezbytně navázat stupeň magisterský, neboť pouze výchova do úrovně
inženýrů umožňuje uplatnění absolventů v oblasti zavádění těchto nových technologií do širší praxe.
Absolventi inženýrského studia navíc představují jediný zdroj kvalifikovaných uchazečů o doktorské
studium v problematice vodíkových technologií. Dostupnost odpovídajícího počtu absolventů
doktorského stupně studia, nebo též vědecké výchovy, jak bývá doktorské studium též nazýváno, je
předpokladem rozvoje vysoce kvalifikované výzkumné činnosti a tím i dalšího rozvoje uvedených
technologií. Dosud však není zcela jasná odpověď na otázku, zda je nezbytné akreditovat obor
vodíkových technologií jako samostatný obor, či program, doktorského studia. Tato otázka vyplývá
z výrazně větší volnosti a univerzálnosti doktorského studia. To umožňuje věnovat se účinnému a
kvalitnímu studiu rovněž v rámci stávajících oborů doktorského studijního programu. Žádoucí, a
pravděpodobně i postačující, je v této fázi doplnění nabídky teoretických předmětů, které posluchači
v průběhu studia navštěvují, o přednášky relevantní vodíkovým technologiím.
Popis a zdůvodnění aktivity
Tato aktivita spočívá v zabezpečení komplexní přípravy výuky nových odborníků na oblast
vodíkových technologií. Navazuje bezprostředně na předchozí aktivitu zaměřenou na vznik
specializovaných předmětů zaměřených na různé oblasti vodíkových technologií. Vznik nových
specializovaných předmětů zároveň představuje nezbytný předpoklad jejich integrace do uceleného
studijního plánu vedoucího k zabezpečení odpovídající teoretické přípravy. Postup bude spočívat
v detailní analýze a následné definici minimálních požadavků kladených na znalosti a praktické
zkušenosti absolventa. Tato aktivita bude následována definicí rámcové studijní cesty a znalostního
pemza. Od toho se následně odvine v posledním kroku definice jednotlivých odborných předmětů a
jejich sylabů. Klíčovou otázku však bude představovat dostupnost vhodných odborníků, kteří takto
definovanou výuku jednotlivých oblastí zabezpečí
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Inovace existujícího bakalářského a vznik prvního specializovaného magisterského studijního
oboru – do roku 2020
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A5.4-3 Celoživotní vzdělávání
Současný stav problematiky
V oblasti celoživotního vzdělávání je situace zřetelně ještě výrazně komplikovanější, než je tomu
v případě klasické vysokoškolské výuky. Situaci lze charakterizovat jako úplnou absenci jakýchkoliv
kurzů celoživotního vzdělávání v oblasti vodíkových technologií. Ještě horší je situace z pohledu
připravenosti jak poskytovatelů, tak do jisté míry i příjemců takového školení. Vzhledem k absenci
odpovídajících komerčních aplikací vodíkových technologií je poptávka po dalším vzdělávání
v komerční sféře zanedbatelná. Veřejná správa je s touto problematikou rovněž konfrontována
pouze okrajově a z toho plyne, že ani zde neexistuje tlak na zvyšování kvalifikace jednotlivých
pracovníků v uvedeném směru. Zde je zřetelný nedostatek osvěty a propagace, stejně tak jako
dlouhodobého cíleného prosazování vodíkové tématiky. A jak je nutno sebekriticky přiznat, i
koordinace aktivit při vypracování nabídek odpovídajících kurzů.
Popis a zdůvodnění aktivity
Jak plyne z povahy vodíkových technologií, nelze se snahou o jejich větší rozšíření do praktického
života čekat na výchovu odpovídajícího množství specialistů. Je nezbytné vycházet ze znalostí a
zkušeností specialistů stávajících a umožnit jim prostřednictvím celoživotního vzdělávání získat
nezbytné teoretické základy, které by mohly využít ve spojení se svými praktickými zkušenostmi.
Zároveň je zapotřebí mít trvale na zřeteli skutečnost, že se jedná o relativně nový technický obor
procházející bouřlivým rozvojem. Stav poznatků se mění s vysokou dynamikou a pro pracovníky
aktivní v komerční sféře je komplikované tento vývoj detailně sledovat. Pravidelné vzdělávací kurzy
tak představují vítanou zkušenost a zdroj nových poznatků. Je zřejmé, že kurzy celoživotního
vzdělávání budou nejefektivnější v případě, že budou koordinovány přímo platformou. To umožní
využít služeb širokého spektra odborníků členských institucí a v důsledku toho připravit kurzy šité na
míru požadavkům zákazníka. V úvodní fázi provedou pracovníci platformy mapování kvalifikačních
předpokladů pracovníků jednotlivých členských subjektů a vypracují přehled nabízených přednášek.
Následně vypracují seznam modelových školení, včetně volitelných alternativ. Poté zahájí propagaci
navržených kurzů mezi širokou veřejností.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Přehled možných kurzů zajištěných členskými subjekty – do roku 2015



Návrh modelových vzdělávacích cest – do roku 2017



Propagace a realizace vzdělávacích kurzů – od roku 2018
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A5.4-4 Propojení do širších mezinárodních vzdělávacích struktur
Současný stav problematiky
Jak je zřejmé z předchozího textu, spolupráce českých subjektů se zahraničními institucemi ve
vzdělávání v oblasti vodíkových procesů je dosud omezená. To je dáno tím, že v rámci ČR v tomto
okamžiku dosud chybí ucelené vzdělávání v problematice vodíkových technologií. Mezinárodní
spolupráce však jednoznačně bude přínosem pro rozvoj vzdělávání v této oblasti. Umožní doplnit
expertízu v oblastech, které v současnosti nejsou v rámci ČR intenzivně studovány, jako např.
v oblasti vysokoteplotních elektrolytů. Zároveň umožní rozšířit základnu potenciálních uchazečů o
studium.
Popis a zdůvodnění aktivity
Způsob propojení v oblasti vzdělávání do širších mezinárodních struktur lze spatřovat ve dvou
úrovních. První z nich představuje výměna studentů v rámci vypracování jejich semestrálních, či
diplomových projektů, ve vybraných případech i v rámci teoretické výuky. Druhou úroveň
představuje návrh a implementace společných studijních programů zajišťovaných více pracovišti.
První z uvedených úrovní doznala v uplynulých letech poměrně významného rozšíření. To umožnil
jednak rychlý rozvoj evropského programu Sokrates/Erasmus a dále pak intenzivně budovaná síť
kontaktů s renomovanými zahraničními univerzitami ochotnými přijímat posluchače různých úrovní
studia k různě dlouhým studijním pobytům. Tato aktivita byla spojena zejména s rozvojem účasti
členských subjektů platformy v evropských výzkumných projektech zaměřených na problematiku
vodíkových procesů. Jako ještě významnější se z tohoto pohledu ukázala participace členských
institucí v projektech typu evropských sítí. Jednalo se konkrétně o projekty Road to Hydrogen a
NanoMemPro. Tyto projekty vyústily v přípravu tří studijních programů internacionálních charakteru.
Praktického uplatnění v této době doznávají dva projekty typu Erasmus Mundus, které vycházejí
z projektu NanoMemPro a jsou zaměřeny na vychovávání nových odborníků v oblasti
membránových procesů, jichž je většina vodíkových technologií nedílnou součástí. Jedná se o jeden
studijní program magisterské úrovně a o jeden doktorské úrovně. Finanční podpora těchto programů
ze strany Evropské komise usnadňuje významným způsobem jak nábor studentů v celosvětovém
měřítku, tak financování jejich studia a životních nákladů v rámci studia ne několika renomovaných
univerzitách. Cílem je však tyto aktivity udržet i do budoucna a dále je rozvíjet.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Zavedení mezinárodních studijního programu zahrnujícího vodíkové technologie – do roku
2015



Navazování dalších spoluprací v oblasti vzdělávání – kontinuálně
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A5.4-5 Propagace vodíkových technologií na středním stupni škol
Současný stav problematiky
Propagace vodíkových technologií se v tomto okamžiku ve většině případů omezila na odborné kruhy
a veřejnou správu. Jistých pokroků bylo dosaženo rovněž v oblasti propagace pro širokou veřejnost.
Stranou zájmu však dosud překvapivě zůstávaly studenti nižších stupňů studia. Tato skupina byla
dosud opomíjena. Lze namítnout, že veškeré vysoké školy technického směru podnikají v oblasti
propagace celou škálu aktivit zaměřených na propagaci a informovanost studentů. Je však nezbytné
mít na paměti tu skutečnost, že se vesměs jedná o široce pojaté propagační a informační hodiny, či
dny, které informují o vysoké škole, či fakultě, jako celku. Tyto aktivity neposkytují dostatečný
prostor, aby mohli být studenti seznámeni s touto konkrétní problematikou. Proto je nezbytné
rozvinou v co nejkratší době rovněž propagaci tohoto konkrétního technického oboru v této
specializaci individuálně.
Popis a zdůvodnění aktivity
Tato aktivita je nezbytná z několika důvodů. Shrnout je lze do dvou základních. Dnešní studenti
středních škol představují základnu jednak pro výchovu nových specialistů a zároveň se pak z nich
budou rekrutovat uživatelé těchto technologií. Bez odpovídající propagace lze v obou uvedených
oblastech v budoucnosti očekávat zásadní problémy. Pokud se týká zabezpečení odborníků,
propagace v rámci středních škol se vedle seznámení studentů se základními principy vodíkové
ekonomiky musí soustředit na dostatečné objasnění potenciálu, který studium daného oboru pro své
absolventy má. A to nejen v rámci ČR, ale v rámci celé Evropské unie. Zejména pak z toho pohledu,
že se jedná o nový a moderní obor, který čeká v nejbližších letech rychlý rozvoj. Poskytuje tedy
předpoklady odpovídajícího uplatnění a rovněž ohodnocení. Ve druhé oblasti, tj. uživatel, je
nezbytné studenty seznámit s výhodami uvedených technologií a s jejich potenciálem řešit problémy
spojené se zásobováním energií, které lidstvo v blízké době čekají. Propagace mezi středoškolskou
mládeží musí nezbytně probíhat na více úrovních. Zahrnuje jednak přímou propagaci realizovanou
prostřednictvím prezentací na vybraných školách, jednak širší formu účasti na veletrzích vzdělávání,
publikací populárních článků v periodikách orientovaných na tuto věkovou kategorii a v neposlední
řadě snahou zahrnout tuto problematiku do výuky realizované na středních školách.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu
Zhotovení přednášky pro středoškolské studenty a odpovídajících propagačních materiálů – do
roku 2014


Účast na veletrzích vzdělávání – kontinuálně



Publikace populárních textů - kontinuálně
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A5.4-6 Propagace vodíkových technologií mezi laickou veřejností
Současný stav problematiky
Na tomto poli bylo zřejmě dosaženo dosud nejvýraznějšího pokroku. Vhodnou příležitost k tomu
poskytlo uvedení demonstračního vodíkového autobusu realizovaného v rámci projektu
koordinovaného ÚJV Řež a.s. do provozu. Tato aktivita, společně s realizací vodíkové čerpací stanice,
přitáhla širokou pozornost veřejnosti a HYTEP se této příležitosti podařilo využít. Nyní je však
nezbytné v nastoupené cestě pokračovat a tyto snahy nadále zintenzívnit.
Popis a zdůvodnění aktivity
Lze konstatovat, že základní důvody k realizaci uvedené aktivity byly shrnuty již dříve. Vodíkové
technologie představují nový technologický směr, který se stále nachází ve fázi rychlého rozvoje a
není dosud ekonomicky konkurenceschopný se stávajícími technologiemi. Jeho další rozvoj a
rozšíření do praxe jsou do značné míry závislé na podpoře z veřejných prostředků. Je tedy žádoucí,
aby veřejnost byla s těmito aktivitami průběžně seznamována a podporovala je. Druhý aspekt pak
představuje skutečnost, že právě veřejnost představuje budoucí uživatele těchto technologií. Pouze
její informovanost o těchto technologiích může zaručit jejich odpovídající rozšíření a uplatnění
v praxi. K dosažení tohoto cíle je nezbytné využít co nejlépe veškeré možnosti přístupu do veřejných
sdělovacích prostředků, které představují nejúčinnější způsob šíření informací. Další aktivitou pak je
účast na technicky zaměřených veletrzích, popř. účast na co nejširším spektru propagačních a
informačních aktivit typu Den paliv atd. organizovaných různými subjekty.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Příprava tiskových informací a článků do veřejného tisku - kontinuálně



Účast na technických veletrzích a informačních akcích – kontinuálně



Publikace populárních textů - kontinuálně
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A5.4-7 Propagace vodíkových technologií na všech úrovních státní a komunální správy
Současný stav problematiky
Rovněž v této oblasti dosáhl HYTEP v uplynulých letech jednoznačných úspěchů. Vodíková
ekonomika se stala v celé řadě případů součástí vypisovaných výzev k podávání projektů a to jak
přímo, tak i nepřímo. Vedle působení HYTEP představovala z tohoto pohledu významný aspekt
rovněž aktivita Evropské komise, která zařadila tuto tematiku do svých preferencí v oblasti
energetiky. Je však nezbytné v propagačních aktivitách pokračovat i nadále. Jejich cílem je nejen
udržení veřejné podpory výzkumu a vývoji v tomto sektoru, ale zejména vypracování konkrétního
plánu výzkumu, vývoje a implementace, který umožní využít vložené finanční prostředky efektivně a
urychlí tak přiblížení se cílovému stavu, kdy se vodíkové technologie stanou ekonomicky
konkurenceschopnými ke stávajícím.
Popis a zdůvodnění aktivity
Základním materiálem v rámci této aktivity bude Akční implementační plán, který přehledným
způsobem definuje oblasti vodíkových technologií, ve kterých je pozice ČR dostatečně silná a
partnery pro jejich další rozvoj. Nastiňuje i základní časový harmonogram jednotlivých aktivit. Tento
plán bude přepracován do podoby přehledné informační brožury a vydán platformou jako jeden ze
základních informačních a propagačních materiálů a jako takový distribuován nejen v rámci členské
základny a poskytovatele dotace v rámci OP PI, ale i v rámci dalších poskytovatelů dotací a stávajících
i případných nových partnerů vhodně doplňujících jednotlivé plánované aktivity.
Výsledky (milestones), odhad časového horizontu


Příprava IAP v grafické podobě informačního materiálu - 2013



Distribuce graficky zpracovaného IAP – kontinuálně



Realizace informačních seminářů – kontinuálně



Expertní činnost pro orgány státní správy - kontinuálně
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8

Závěr

Implementační akční plán České vodíkové technologické platformy je základním dokumentem, který
specifikuje nezbytné aktivity pro rozvoj vodíkového hospodářství v ČR. Vychází ze současného stavu
poznání a s přihlédnutím na výrazný vliv EU v dané oblasti predikuje a stanovuje cíle v krátkodobém,
střednědobém a dlouhodobém horizontu. Tyto informace jsou určeny zejména pro orgány státní
správy při podpoře vodíkového hospodářství, stejně jako členům HYTEP při přípravě a řešení
konkrétních vodíkových projektů.
Vzhledem k faktu, že Evropská unie alokovala prostřednictvím FCH JU 450 mil. eur na období 2008 –
2013 na podporu vodíkových technologií, patří vodíkové technologie mezi prioritní směry výzkumu a
vývoje. I v připravovaném 8. rámcovém programu, nazývaném Horizon 2020 jsou vodíkové
technologie jednou z významných oblastí.
Využití vodíku jako energetického nosiče přináší zejména snížení závislosti na dodávkách fosilních
paliv a zlepšuje kvalitu životního prostředí. Je potřeba si uvědomit, že využívání vodíku v ČR pro
energetické účely je zcela na počátku a je nutno vyřešit nezbytné logistické otázky, zejména s
ohledem na distribuci vodíku.
Zásadní oblastí je výroba vodíku, který potřebuje primární energii pro svou výrobu. Strategicko –
ekonomické a ekologické parametry její produkce jsou v celkové úvaze nejdůležitější proměnnou.
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