
!ESKÁ ENERGIE

ENERGIE – !IVOTNÍ SÍLA, BEZ NÍ! BY NEBYLO ANI NEJMEN"ÍHO POHYBU. 
UKR#VÁ SE VE VZDÁLENÉM VESMÍRU I VE SLUNCI, V CHEMICK#CH VAZBÁCH 
I V HLUBINÁCH ZEM$. 

Z ÚSTAV% AKADEMIE V$D &ESKÉ REPUBLIKY, KTERÉ SE ZAB#VAJÍ R%ZN#MI 
FORMAMI ENERGIE A JEJÍHO P%SOBENÍ, SE JICH "EST P'EDSTAVILO T'EM A P%L 
MILIONU &TENÁ'% ORIGINÁLNÍHO ANGLICKÉHO VYDÁNÍ SCIENTIFIC AMERICAN 
PO CELÉM SV$T$.   

JE NÁM VELK#M POT$"ENÍM P'INÉST VÁM TUTO SPECIÁLNÍ SEKCI I V &ESKÉM 
VYDÁNÍ.
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Polymerní materiály a makromolekulární systé-
my se stávají nedílnou sou"ástí tém!# v$ech sou"as-
n%ch pokro"il%ch technologií. Mezi hlavní oblasti 
zájmu Ústavu makromolekulární chemie Akademie 
v!d &eské republiky v Praze (ÚMCH) pat#í unikát-
ní vlastnosti syntetick%ch polymer' vyu(itelné pro 
konverzi a ukládání energie.

ÚMCH je celosv!tov! uznávan% jako jedno z nej-
v!t$ích akademick%ch v%zkum%ch center v%zkumu 
polymer'.  Zam!#uje se na $irokou oblast, která sahá 
od biomakromolekulárních systém'  vyu(iteln%ch 
v medicín! a biotechnologiích a( k pokro"il%m po-
lymerním materiál'm. Poslední z jmenovan%ch té-
mat zahrnuje v%zkum polymerní fotoniky, organick!ch 
fotovoltaick!ch materiál", vodiv!ch polymer" a nov!ch 
polymerních membrán pro palivové #lánky a membrá-
nov!ch systém" pro separaci a ukládání vodíku.

P!íb"h vodíku. Vodík se stává d'le(it%m prv-
kem v energetice a energeticky úsporn%ch techno-
logiích. Krom! tradi"ních v%robních postup' m'(e 
b%t vodík produkován biotechnologicky a také jako 
vedlej$í produkt r'zn%ch organick%ch proces'. 
Koncentrace takto produkovaného vodíku je ob-
vykle nízká a pou(ívané metody jeho separace a "i$-
t!ní nejsou zcela vhodné. Na ÚMCH byla vyvinu-
ta nová separa"ní technika, zalo(ená na vyu(ití po-
lymerních p!n s uzav#en%mi póry pro selektivní 
sorpci  a transport plyn', zejména vodíku.

Polymerní p!na se jeví jako soustava membrán 
rozd!lující prostor do bun!k (uzav#en%ch pór'). 
Polymerní membrány jsou r'zn! propustné pro 
r'zné plyny, p#i"em( vodík prochází mnoha poly-
mery nejsnáze. Obtéká-li sm!s plyn' polymerní 
p!nu (granuli), vodík proniká do bun!k (pór') 
rychleji ne( ostatní plyny (obr. 1a). Tam m'(e b%t 
zadr(en do doby, dokud vn! p!ny nepoklesne jeho 
parciální tlak. Jakmile se tak stane, vodík op!t 
rychleji ne( ostatní plyny opou$tí p!nu, jak je na-
zna"eno na obr. 1b. Polymerní p!ny je mo(né vy-
robit z r'zn%ch komoditních polymer' a podle to-
hoto vynálezu mohou b%t nov! vyu(ity jako ú"in-
né sorbenty k separaci a "i$t!ní vodík' ze sm!sí 
plyn'.
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obr. 1a obr. 1b
Laboratorní za"ízení sestávající z fer-
mentoru, ve kterém mikroorganismy 
produkují  vodík, membránového 
modulu s polymerní p#nou pro separa-
ci vodíku a palivového $lánku, ve kte-
rém je získan% vodík spot"ebován pro 
v%robu elekt"iny.

V!deck% v%zkum v oblasti p#em!ny a uchová-
vání energie  má v Ústavu fyzikální chemie J. Hey-
rovského v Praze ji( více ne( 25ti letou historii. 
Hlavní oblastí bádání je zejména fotoelektroche-
mická p#em!na solární energie v barvivem senzi-
bilizovan%ch solárních "láncích (dále DSC, z an-
gl. dye-sensitized solar cells), v%voj nov%ch elek-
trochemick%ch zdroj' energie a ú" inn!j$ích 
katalyzátor' pro energeticky úsporné pr'myslové 
aplikace. DSC dosahující v sou"asnosti tém!# 
13%ní ú"innosti p#em!ny solární energie na elek-
trickou p#edstavují lacin!j$í, a tím i velmi atrak-
tivní, alternativu k#emíkové fotovoltaiky. Klí"ové 
faktory optimalizace v%konu DSC spo"ívají p#e-
dev$ím ve zvládnutí p#ípravy fotoanodového ma-
teriálu (oxid titani"it%) s dokonale vyvinutou ana-
tasovou strukturou a maximální plochou povrchu. 
Nízkoteplotními syntézními postupy vyu(ívající-

mi supramolekulárního templátování, solvoter-
málních proces' a sublima"ního su$ení nejsou 
p#ipravovány pouze optimalizované tenkovrstvé 
elektrody z oxidu titani"itého, ale rovn!( nové ka-
talyzátory na bázi kovov%ch oxid' pro palivové 
"lánky  "i vysoce selektivní elektrolytickou v%ro-
bu plyn' (nap#. chlóru). Dal$í problematikou p#í-
mo související s úsporami energie, která má 
v Ústavu dlouhodobou tradici, je v%zkum v oblas-
ti katal%zy. Jeho náplní je p#edev$ím #ízená synté-
za nové generace heterogenních katalyzátor' na 
bázi zeolit' pro p#em!nu uhlovodík' a odbourá-
vání oxid' dusíku s optimalizovanou polohou ko-
vov%ch a protonick%ch center na atomární úrovni. 
V Ústavu jsou rovn!( vyvíjeny nanokrystalické 
materiály a kompozity pro bezpe"né lithiové ba-
terie vykazující vysokou rychlost nabíjení a velkou 
hustotu energie.
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Ústav fyzikální chemie 
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Schéma elektrochemického solárního 
$lánku, jeho' základem je tenk% film 
mesoporézního oxidu titani$itého sen-
zibilizovan% barvivem.
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Zemská k'ra, která je po tisíciletí zdrojem ma-
teriál' a energetick%ch surovin,  byla od  po"átk' 
civilizace inspirací mnoha nov%ch my$lenek, které 
ovlivnily ná$ sv!t. Stejn! tomu je i nyní, kdy je v!-
nována mimo#ádná pozornost jak zdokonalení 
metod pro získávání pot#ebn%ch surovin, tak vyu-
(ití podzemních prostor pro #e$ení nov%ch civili-
za"ních problém',  jako je nap#. podzemní uklá-
dání  ne(ádoucích  odpad', co( m'(e b%t t#eba 
nadm!rn! produkovan% oxid uhli"it% nebo vyho-
#elé jaderné palivo. Rozvoj technologií pro vyu(ití 
zemské k'ry vy(aduje #e$ení mnoha specifick%ch 
problém', které mj. motivují také sou"asn% v%-
zkum v Ústavu geoniky Akademie v!d &R. Ústav 
byl zalo(en práv! p#ed 30 lety v Ostrav!, v centru 
"eské "ásti hornoslezské uhelné pánve. Jeho "in-
nost byla zprvu zam!#ena na problémy t!(by uhlí, 
ale postupn! se toto zam!#ení roz$í#ilo na ostatní 
geotechnologie a související v!dní obory. Sou"as-
n% v%zkum se t%ká vlastností geomateriál' a jejich 
interakce s prost#edím, nap!)ov%ch polí v horni-
novém masivu, regionální a indukované seismicity, 
environmentálních otázek, vlivu p#írodních extré-

m', problematiky brownfields apod. Pro tento spe-
ciální v%zkum je ústav p#ístrojov! vybaven a jeho 
vybavení  se da#í  v sou"asnosti systematicky  roz-
$i#ovat, zejména  v souvislosti  s #e$ením projekt' 
evropsk%ch opera"ních program'. V rámci projek-
tu ICT byla vybudována nová laborato# po"íta"ové 
tomografie geomateriál', pracovi$t! v%zkumu ter-
mo-hydro-mechanick%ch proces' v horninách 
a roz$í#ena laborato# pro $pi"kov% v%zkum vyu(ití 
vysokotlakého vodního paprsku. V ústavu je p!s-
tován také intenzivní v%zkum numerick%ch metod 
a prost#edk' náro"ného po"íta"ového modelování.  
V tomto sm!ru je ústav partnerem v projektu Cen-
tra excelence IT4Innovations, kde se p#edpokládá 
vyu(ití nejv%konn!j$í v%po"etní techniky v &R, 
a s tím související rozvoj matematick%ch metod 
a informatiky.

Kónická sonda pro m#"ení nap#tí 
v horninách, zkonstruovaná v ústavu.

Od svého zalo(ení v roce 1953 se ústav zab%vá 
základním v%zkumem v in(en%rsk%chh v!dách. 
*ada dlouhodob%ch úkol' se t%ká energetického 
strojírenství; zahrnuje nap#. aerodynamick% v%-
zkum a optimalizaci transonického a supersonic-
kého turbínového lopatkování, nebo monitorová-
ní vibrací lopatek v rotujících turbínách. Pro tento 
aerodynamick% v%zkum byl v roce 1965 vybudo-
ván unikátní aerodynamick% tunel s p#eru$ova-
n%m chodem, vyu(ívající $tol b%val%ch zlat%ch 
dol' jako vakuové nádr(e o objemu 6500 m3. V%-
zkumn% program zahrnoval detailní aerodyna-
mick% v%zkum více ne( 120 turbínov%ch a kom-
presorov%ch m#í(í, v rozsahu vstupních Macho-
v%ch "ísel 0,3 < M1 < 1 (v"etn! M1 + 1) a v%stupních 
Machov%ch "ísel do M2 cca 2, a to i p#i extrém-
ních nenávrhov%ch úhlech náb!hu. 

S vyu(itím poznatk' základního v%zkumu se 
poda#ilo optimalizovat $pi"kové #ezy ob!(n%ch 
lopatek 1000 MW parní turbíny a sní(it tak jejich 
ztráty a( o 30%. Poprvé se poda#ilo objasnit vznik 
a v%voj soustavy rázov%ch vln v transonick%ch lo-
patkov%ch m#í(ích a rozb!h supersonick%ch m#í-
(í. Soub!(n% základní v%zkum byl zam!#en na 

mezní vrstvy, odtr(ení proudu, sekundární prou-
d!ní, rázové vlny a jejich interakce s mezními 
vrstvami a úplavy.

Byla vyvinuta bezkontaktní diagnostika slo(i-
t%ch nelineárních systém' a úsp!$n! pou(ita               
k monitorování a anal%ze vibrací rotorov%ch lopa-
tek velk%ch parních turbín. To v%znamn! usnad-
nilo p#edpovídat a efektivn! plánovat v%m!nu lo-
patek b!hem odstávek turbín.

Interferogram proud#ní ve &pi$kové rotorové 
turbínové m"í'i
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Transmutace vyho#elého radioaktivního toxic-
kého dlouho(ijícího paliva sou"asn%ch jadern%ch 
elektráren  na bezpe"n!j$í formu v reaktorech 
p#í$tí generace bude vy(adovat nové soubory ne-
utronov%ch dat. Rovn!( projekce fúzních energe-
tick%ch za#ízení bude vy(adovat detailní informa-
ce o po$kození materiál' neutrony s podstatn! 
vy$$ími energiemi ne( v b!(n%ch $t!pn%ch reak-
torech. V%voj budoucích jadern! energetick%ch 
technologií tedy  pot#ebuje dal$í základní v%zkum 
v jaderné fyzice. 

Zdroj rychl%ch neutron'  vyu(ívající cyklotron 
Ústavu jaderné fyziky AV &R, v. v. i. (ÚJF) je dob-
#e zaveden%m za#ízením pro získávání a porovná-
vání  relevantních dat o interakci rychl%ch neut-
ron' s hmotou. Mezi jin%m, vysoce v%konn% neu-
tronov% zdroj a jeho ter"ík s t!(kou vodou (obrázek 
vlevo) dob#e simuluje neutronové spektrum plá-
novaného Mezinárodního oza#ovacího za#ízení  
fúzních materiál' (International Fusion Material 
Irradiation Facility - IFMIF). V%zkum ÚJF, "ás-
te"n! podporovan% Evropsk%m energetick%m fúz-

ním programem a Ministerstvem pr'myslu a ob-
chodu &R, je zam!#en zejména na ur"ování neu-
tronov%ch aktiva"ních vlastností materiá l' 
u(ívan%ch ve fúzních technologiích. ÚJF v úzké 
spolupráci se specialisty z KIT Karlsruhe, NEA 
Culham a ENEA Frascati v sou"asnosti provádí 
experimentální testy integrálních a diferenciál-
ních ú"inn%ch pr'#ez' reakcí neutron' s jádry, 
p#ítomn%mi v materiálech technologick%ch prvk' 
reaktoru ITER a za#ízení IFMIF.  

Za podpory projekt' Energie a transmutace 
a Evropská za#ízení pro m!#ení jadern%ch dat (Eu-
ropean Facilities for Nuclear Data Measurements 
– EFNUDAT) jsou ve spolupráci  se Svedbergovou 
laborato#í (TSL) v Uppsale a Spojen%m ústavem 
jadern%ch v%zkum' v Dubn! studována neutrono-
vá data pro budoucí $t!pné reaktory. S u(itím neu-
tronového zdroje ÚJF je ve spolupráci s Fakultou 
jadernou a fyzikáln! in(en%rskou &VUT v Praze 
vy$et#ována odezva r'zn%ch obálkov%ch modul' 
p#í$tí generace podkritick%ch $t!pn%ch reaktor' 
na rychlé neutrony.

Ústav jaderné fyziky AV !R, v.v.i.

Zdroj rychl%ch neutron( u cyklotronu 
ÚJF.
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Vysokoteplotní materiály mají klí"ov% v%znam 
pro v%stavbu tepeln%ch a jadern%ch energetick%ch 
za#ízení. Dal$í zv%$ení jejich ú"innosti a v%znam-
né sní(ení CO2 emisí u tepeln%ch elektráren jsou 
omezeny dostupností nov%ch vysoce pevn%ch vy-
sokoteplotních materiál'.

Jedním z hlavních cíl' v%zkumné "innosti 
ústavu je objasn!ní vztahu mezi chováním a vlast-
nostmi pokro"il%ch vysokoteplotních materiál' 
o vysoké pevnosti a korozní odolnosti a jejich 
strukturními a mikrostrukturními charakteristi-
kami. Zvlá$tní pozornost je zam!#ena na fyzikál-
ní podstatu proces', probíhajících ve vysokotep-
lotních materiálech p#i te"ení (creepu), únav!, 
oxidaci "i korozi a kombinaci r'zn%ch zp'sob' 
mechanického namáhání materiálu ve vztahu ke 
stabilit! "i zm!nám jeho struktury "i mikrostruk-
tury. Na základ! t!chto poznatk' je mo(no opti-
malizovat mikrostrukturu materiálu a jeho v%-
sledné vlastnosti a vyvíjet nové materiály s vy$$í-
mi u(itn%mi vlastnostmi.

Vysoce sofistikované stroje pro komplexní 
zkou$ky mechanick%ch vlastností spolu s labora-
to#emi elektronové mikroskopie pro mikrostruk-
turní rozbory a pokro"ilou v%po"etní technikou 

a softwarov%m vybavením od p#edních sv!tov%ch 
v%robc' a dodavatel' jsou sou"ástí vybavení ústa-
vu. V poslední dob! se ústav stal ú"astníkem pro-
jektu CEITEC (St#edoevropsk% technologick% 
institut) opera"ního programu VaVpI strukturál-
ních fond' EU, co( p#isp!je k dal$ímu zdokonale-
ní experimentální infrastruktury ústavu. Ústav 
spolupracuje s #adou p#edních "esk%ch a zahrani"-
ních pr'myslov%ch partner', vyráb!jících a provo-
zujících energetická za#ízení (nap#. &EZ, a.s., 
,KODA Power, a.s., MOD*ANY Power, a.s., 
PBS Velká Bíte$, a.s., ALSTOM, Siemens AG 
Power Generation, Voest Alpine aj.). V posledních 
dvou desetiletí byl ústav spolu#e$itelem v%zkum-
n%ch akcí celoevropského materiálového v%zkumu 
COST 522, 536 a 538, v sou"asné dob! i v projek-
tu 7RP MACPLUS, v!novan%ch v%zkumu nové 
generace (árupevn%ch a creepov! odoln%ch vyso-
koteplotních kovov%ch materiál' pro komponenty 
energetick%ch za#ízení.

Ústav fyziky materiál" AV !R, v.v.i.

Laborato" pro vysokoteplotní 
testování creepu.

Mikrostruktura creep-rezistentní oceli 
P92 po testu creepu.
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