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Joint Call 2021
Podpora materiálového výskumu za účelom:
ü príspevku k Zelenej dohode pre Európu
ü dosiahnutia cieľov trvalo udržateľného rozvoja

M-era.Net:
ü umožňuje spoluprácu medzi špičkovými akademickými
a priemyselnými výskumnými partnermi z Európy
a niektorých mimoeurópskych krajín a regiónov
ü mobilizuje kritické množstvo verejného financovania
na podporu kľúčových hráčov v materiálovom výskume
a zintenzívnenie celoeurópskych partnerstiev
ü podporuje realizáciu inovatívnych projektov zameraných
na materiálový výskum a technologický vývoj
ü v oblasti materiálovej vedy stimuluje generáciu
najnovšieho vedeckého poznania v rámci inovačného
reťazca v súlade s potrebami európskeho priemyslu
Ø
Ø
Ø
Ø

Vyhlásenie výzvy:
Termín (predbežný návrh):
Termín (úplný návrh):
Začiatok riešenia projektov:

15. marec 2021
15. jún 2021
17. november 2021
február – máj 2022

V 1. kole bolo podaných 493 predbežných návrhov projektov
s celkovým rozpočtom 475 M€.
2171 inštitúcií/firiem z 31 krajín požaduje na financovanie
svojich projektov 403 M€ z verejných zdrojov.
M-Era.Net Join Call 2021:

www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2021

Joint Call 2021
Podpora materiálového výskumu za účelom:
ü príspevku k Zelenej dohode pre Európu
ü dosiahnutia cieľov trvalo udržateľného rozvoja
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Základné informácie o Mag-H2-Store projekte:
ü Štart: 04/2022 Koniec: 03/2025 Človeko-mesiace: 116
TRL: 2 – 4
ü Celkové náklady: 1 298 000 €
Požadované financovanie: 1 102 000 €
ü Projektoví partneri:
ü
ü
ü
ü
ü

IMSAS: Ústav materiálov a mechaniky strojov, Slovenská akadémia vied, Bratislava
UiS: University of Stavanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AAU: Aalborg University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NCKU: National Cheng Kung University, Tainan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEM: CEMTEC Fonden / Hydrogen Valley, Hobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovensko
Nórsko
Dánsko
Taiwan
Dánsko

www.umms.sav.sk • www.uis.no • www.aau.dk • www.ncku.edu.tw • www.hydrogenvalley.dk
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Práškovo-metalurgický prístup k syntéze
hydridov na báze horčíka na skladovanie vodíka
Projektový zámer:
Hydridy kovov sú dnes v popredí vedeckého záujmu, pretože majú obrovský potenciál vyriešiť súčasný
problém s nízkou hustotou vodíka uskladňovaného v plynnom stave vo vysokotlakových systémoch. Vodík sa
môže skladovať chemicky viazaný v kovoch, fyzikálne absorbovaný v materiáloch s veľkou povrchovou plochou
pri kryogénnych teplotách, ako kryogénna kvapalina alebo aj ako stlačený plyn. Skladovanie vodíka v tekutej
(pri 20 K) alebo plynnej forme (pri tlaku 30 – 75 MPa, pri izbovej teplote) však predstavuje významné
bezpečnostné riziká, drahé úložné systémy a značné straty účinnosti. Preto sa skúmajú hydridy kovov, ktoré
obsahujú širokú škálu zlúčenín s výrazne odlišnými vlastnosťami, ako tuhé materiály na skladovanie vodíka.
Napriek značnému vedeckému úsiliu za posledné tri desaťročia väčšina skúmaných zlúčenín zatiaľ nenašla
komerčné využitie najmä kvôli vysokým nákladom vyplývajúcim z technologicky komplikovaných metód
syntézy. Sú však známe technológie, ktoré vyžadujú, aby tuhé materiály boli schopné opakovateľne
uskladňovať vodík vo svojej štruktúre bez toho, aby došlo k ich degradácii a tým aj k zhoršeniu ich
mechanických a fyzikálnych vlastností. Možnosť uvoľňovať vodík z týchto materiálov pri dostatočne nízkych
teplotách (napr. pod 150 °C) sa preto v súčasnosti teší obrovskému záujmu vedeckej komunity.
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Práškovo-metalurgický prístup k syntéze
hydridov na báze horčíka na skladovanie vodíka
Projektový zámer:

Náš projekt je preto zameraný na nový práškovo-metalurgický (PM) prístup k syntéze hydridov kovov na báze
zliatin horčíka, ktorý má potenciál výrazne znížiť náklady na prípravu budúcich materiálov na skladovanie
vodíka v tuhom stave. Hlavnou novinkou nášho prístupu k riešeniu projektu je kombinácia zlepšenia
prediktívnych vlastností pomocou materiálových modelov vytvorených z dostupných dát a fyzikálnych
princípov pomocou algoritmov strojového učenia (Machine Learning – ML) a zjednodušenia, ako aj zvýšenia
energetickej efektívnosti technológie prípravy skúmaných hydridov. Na základe dôkladného preštudovania
súčasného stavu techniky sme zistili, že sú známe hydridy kovov so schopnosťou absorbovať dostatočné
množstvo vodíka, ktoré pri opakovanom skladovaní (absorpcii / desorpcii) vodíka nedegradujú. Takýmito tzv.
„reverzibilnými“ hydridmi kovov na skladovnie vodíka sú napr. M1(BH4)2, M2(AlH4)2, M3(NH2)2, M4AlH4, M5NH2,
Li2NH, MgNH, Li-Mg amid, Li-Mg imid, M6H, M7H2, zliatina Mg-Co, zliatina La-Ni, zliatina Pd-M8, zliatina Li-M9
alebo ich kombinácia, NaAlH4 alebo komplexný materiál obsahujúci Mg(NH2)2 a LiH atď., kde M1, M2 a M3
môžu označovať Mg alebo Ca, M4 môžu označovať Li, Na alebo Al, M5 môžu označovať Li alebo Na, M6 môžu
označovať Li, Na, K, Rb alebo Cs, M7 môže označovať Mg, Ca, Sc, Ti alebo V, M8 môže označovať Ba, Y alebo La
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Práškovo-metalurgický prístup k syntéze
hydridov na báze horčíka na skladovanie vodíka
Projektový zámer:
V rámci projektu preskúmame technologické možnosti PM prípravy a hydrogenačné vlastnosti tuhých látok na
báze horčíka a jeho zliatin s cieľom významne znížiť výrobné náklady na komerčne použiteľné materiály na
opakovateľné skladovanie vodíka. Tento nový technologický prístup umožňuje syntetizovať hydridy kovov (napr.
Mg(BH4)2, Mg2CoH5, Mg(NH2)2, Mg(AlH4)2), zliatiny na báze horčíka a kompozity, a tie následne pretaviť vo
vákuu, inertnom plyne (Ar, He alebo Kr) alebo vo vysokotlakovej vodíkovej atmosfére. Tým sa dajú získať krehké
zliatiny na báze horčíka obsahujúce kovové hydridové štruktúry, ktoré sa môžu následne transformovať na
jemnozrnný prášok (triesky) bežnými technológiami obrábania kovov (napr. sústruženie, frézovanie, brúsenie
atď.). Simulačné modely algoritmov ML využívajúce údaje zhromaždené skúmaním vzoriek získaných
z technologických experimentov umožnia prispôsobiť hydrogenačné schopnosti a štruktúrnu stabilitu
skúmaných štruktúr na báze horčíka reálnym podmienkam predpokladaného ich priemyselného použitia.
Fyzikálne simulácie využívajúce údaje algoritmov ML získané zo skutočných technologických experimentov,
mikroštruktúrnych analýz a pozorovaní hydrogenačného správania ešte neboli dôkladne preskúmané napriek
obrovskému potenciálu priemyselne aplikovať hydridy na báze horčíka na skladovanie vodíka v tuhom stave.
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Práškovo-metalurgický prístup k syntéze
hydridov na báze horčíka na skladovanie vodíka
Schematické znázornenie usporiadania technologických experimentov
zameraných na syntézu hydridov na báze horčíka.
1 – vzorka Mg-zliatiny pripravená práškovou metalurgiou
2 – vzorka Mg-zliatiny pripravená izostatickým lisovaním za studena
(Cold Isostatic Pressing – CIP)
3 – experimentálna kapsula z chróm-niklovej austenitickej ocele
4 – vzorka z Mg alebo Mg-zliatiny
5 – cievka indukčného ohrevu
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IMSAS (PP1 - koordinátor)
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Bratislava, Slovensko
www.umms.sav.sk

Dr. Ing. Jaroslav Jerz (www.linkedin.com/in/jaroslav-jerz-63a95810)
e-mail: ummsjerz@savba.sk
ü koordinácia a riadenie projektu
ü technologické experimenty syntézy horčíkových hydridov
ü skúmanie morfológie testovaných vzoriek detekciou spätného rozptylu elektrónov (EBSD)
pomocou rastrovacieho elektrónového mikroskopu (SEM) vybaveného EBSD detektorom
ü skúmanie štruktúry vzoriek transmisnou elektrónovou mikroskopiou (TEM) až po atómové limity.
Požadované financovanie z programu M-Era.Net: 75 000 €
Celkové náklady IMSAS na riešenie projektu:
120 000 €
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UiS (PP2)
University of Stavanger, Nórsko

Faculty of Science and Technology, Department of Mathematics and Physics
www.uis.no/en
Assoc. Prof. Olena Zavorotynska (www.linkedin.com/in/olena-zavorotynska-6bb4a317)
e-mail: olena.zavorotynska@uis.no
ü
ü
ü
ü

skúmanie fázového zloženia testovaných vzoriek pomocou röntgenovej difrakcie in-situ (XRD)
skúmanie hydrogenačných / rehydrogenačných reakcií in-situ na synchrotrónoch
hodnotenie štruktúry röntgenovou absorpčnou spektroskopiou (XAS) a Ramanovou spektroskopiou
termická analýza pomocou diferenciálnej skenovacej kalorimetrie (DSC) a termogravimetrie (TGA)

Požadované financovanie z programu M-Era.Net: 282 000 €
Celkové náklady UiS na riešenie projektu:
330 000 €
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AAU (PP3)
Aalborg University, Dánsko

Faculty of Engineering and Science, Department of Energy Technology
www.aau.dk, www.et.aau.dk
Prof. Zhe Chen (www.linkedin.com/in/zhe-chen-36bb9b31, http://homes.et.aau.dk/zch)
e-mail: zch@et.aau.dk
ü vytvorenie platformy založenej na strojovom učení (ML) a fyzikálnych modeloch za účelom štúdia
faktorov ovplyvňujúcich technológiu uskladňovania vodíka v skúmaných hydridoch na báze horčíka
ü využitie metódy ML na spracovanie údajov získaných mikroštruktúrnou analýzou vzoriek získaných
pri technologických experimentoch, predikcia ich hydrogenačných vlastností a štruktúrnej stability
s ohľadom na podmienky ich predpokladaného priemyselného využitia
Požadované financovanie z programu M-Era.Net: 250 000 €
Celkové náklady AAU na riešenie projektu:
278 000 €
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NCKU (PP4)
National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan

Department of Biomedical Engineering
www.ncku.edu.tw
Prof. Yeau-Ren Jeng (www.linkedin.com/in/yeau-ren-jeng-0a2ab343)
https://researchoutput.ncku.edu.tw/en/persons/yeau-ren-jeng-2
e-mail: imeyrj@ccu.edu.tw
ü štúdium hydrogenačných vlastností vodíkom nasýtených práškov získaných pri
technologických experimentoch meraním aktivačnej energie desorpcie vodíka pomocou
diferenciálnej skenovacej kalorimetrie (DSC)
ü štúdium absorpcie a desorpcie vodíka a iných plynov (napr. bioplyn obsahujúci viac ako 60 %
metánu - CH4) na vzorkách pripravených v rámci technologických experimentov
ü štúdium hydridov na báze horčíka pomocou in-situ termicky a atmosféricky riadenej
Ramanovej spektrometrie s cieľom získať informácie o energii absorpcie a desorpcie
Požadované financovanie z programu M-Era.Net:
Celkové náklady NCKU na riešenie projektu:

270 000 €
270 000 €
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CEM (PP5)

CEMTEC Fonden / Hydrogen Valley, Hobro, Dánsko

www.hydrogenvalley.dk
Søren Bjerregaard Pedersen
(www.linkedin.com/in/søren-bjerregaard-pedersen-220a0b20)
CEO – Hydrogen Valley
e-mail: soren@hydrogenvalley.dk
Frederik Flensted Madsen (www.linkedin.com/in/frederikfm)
Business Developer – Hydrogen Valley
e-mail: frederik@hydrogenvalley.dk
ü posúdenie životného cyklu (Life Cycle Assessment – LCA) a nákladovej
efektívnosti navrhovaného technologického riešenia
ü koordinácia spolupráce s priemyselnými spoločnosťami pri komercializácii
výsledkov projektu
Požadované financovanie z programu M-Era.Net: 225 000 €
Celkové náklady CEM na riešenie projektu:
300 000 €

S. B. Pedersen

F. B. Madsen
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It's not just the energy!
It's carbon efficiency
that matters ! ! !

Ďakujem
za pozornosť
E-mail:
ummsjerz@savba.sk

www.umms.sav.sk

