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Ocenenie sa udeľuje za:
Implementáciu vodíkových technológií v oblasti energetiky a automobilového priemyslu
LAUDATIO:
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach zdôrazňuje potrebu zavádzať v rámci
vedeckovýskumného procesu nové technológie, a takou je aj vodíková energetika. Na
výskum, vývoj a aplikáciu najnovších trendov v oblasti vodíka a vodíkových technológií sa
zameriava vedecko-výskumný tím, ktorý tvoria zamestnanci Katedry energetickej techniky
Strojníckej fakulty TU v Košiciach. Pri svojom výskume vychádzajú z viac ako 20-ročných
skúseností v oblasti vodíkových technológií, ktoré sa dopĺňajú o poznatky nových techník
z oblasti programovania a simulačných nástrojov. Kolektív pod vedením doc. Ing. Tomáša
Brestoviča, PhD., navrhol, testoval a overil unikátny systém výroby, uskladnenia
a energetického využitia vodíka, jedinečný v rámci strednej Európy. Veľmi dôležitou zložkou
systému vodíkového hospodárstva je skladovanie vodíka. Pri súčasnom rozvoji
automobilového
priemyslu
a
širšej
aplikácii
vodíka
ako
paliva
v doprave, je kľúčovou podmienkou zvýšenie efektívnosti pri uskladňovaní tohto plynu.
Navrhnutý systém akumulácie slnečnej energie vo forme vodíka, o ktorom sa uvažuje ako o
komplexnom zariadení slúžiacom na výrobu elektrickej energie na báze kombinácie slnečnej
energie a vodíka, je možné prevádzkovať bez zapojenia konvenčných zdrojov energie
využívajúcich fosílne a jadrové palivá. Celý systém je z hľadiska napájania
a energomanažmentu konštruovaný do ostrovnej prevádzky. Systém výroby, uskladnenia
a energetického využitia vodíka je vybavený špičkovou infraštruktúrou (elektrolyzéry,
metalhydridové zásobníky, palivové články, fotovoltické panely). Vedecký tím dlhodobo
spolupracuje s podnikmi v oblasti výskumu vodíkových technológií a ich využívania v
automobilovom priemysle a energetike. Vytvára sa tak optimálna synergia vedomostí a
vedeckých skúseností akademickej sféry s uplatňovaním výsledkov v komerčnej sfére, pričom
predmet výskumu je priebežne usmerňovaný na základe požiadaviek trhu
a získaných znalostí výskumníkov.
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