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Zaměření firmy

• Návrhy řídících systémů 

• Nové měřící a řídící systémy

• Matematické a fyzikální modelování

• Využití strusek

• Zpracování odpadů

• Vývoj nových technologií, projekce a 

konstrukce strojů a zařízení



Hlavní reference

Projekty firmy Ecofer



Způsoby výroby vodíku
US Drive Hydrogen Production Technical Team Roadmap 6/2013

Ecofer

Waste

Gasification

CCS Carbon Capture Storage

FE Fossil Energy

NE Nuclear Energy

PEC PhotoElectroChemical

STCH Solar ThermoChemical hydrogen



Fyzikální model prototypu 
technologie pro zpracování zaolejovaných okují



Příklad realizace
Technologie pro zpracování zaolejovaných okují

Patent 2013-801 



Praskání stávající konstrukce

Máme vypracované řešení



Původní nevhodná konstrukce krytu pece



Stlačování procesního plynu s vodíkem a 

kondenzujícími složkami



Model výkonu kompresoru SERA (Sera)

Štítková hodnota 15 Nm3/h



Měření výkonu kompresoru SERA

Štítková hodnota



Vývoj vodíkového kompresoru



Stlačování vodíku - bezpečnost



Stlačování vodíku - bezpečnost



Stlačování vodíku - bezpečnost

Plyn Rychlost plamene

cm/s

CH4 43.0

C2H6 48.7

C3H8 47.2

acetylen 168.0

H2 364.0

CO 19.5



Dodávka vodíkového kompresoru Ecofer



Model



Výsledky



Děkuji za pozornost.

TECHNOLOGY
RFE

ECO



Výroba 

a distribuce

H2

2050

Palivové 

články 

H2 systémy

Rozvoj 

a rozmístění

Evropská vodíková vize

Přímá výroba H2 z obnovitelných zdrojů;

Společnost bez produkce CO2

Všeobecně rozšířená distribuční síť H2

H2 z obnovitelných zdrojů se zachycením CO2

Klástr lokálních distribučních sítí H2

Silniční transport H2  a místní 

výroba v plnících stanicích 

(reforming a elektrolýza)

Výroba H2 ze zemního plynu 

reformingem a elektrolýza 

vody

Ekonomika 

založená na 

fosilních palivech

Ekonomika 

založená na 

vodíku

2000

2000

2010

2020

2030

2030

2040
2050

H2 nejlepší volbou pro vozidla s palivovými články

Druhá generace nádrží na vodík (velké vzdálenosti)

Komerční palivové články v mikro aplikacích

Palivové články konkurenční v osobní dopravě

Atmosférické a hybridní SOFC systémy na komerční bázi (<10 MW)

První vodíkové lodě (první generace skladování)

Stacionární nízko teplotní palivové články PEM (<300 kW)

Stacionární vysoko teplotní palivové články MCFC/SOFC (<500 kW)

Výroba tuhého vodíku; Pilotní projekty pro lodě a autobusy

Komerční stacionární nízko teplotní palivové články pro místní použití (<50 kW)

Lokální klastry plnících stanic H2

2010

2020

2040

Silný růst rozptýlené výroby elektrické energie

s výrazným rozvojem palivových článků

Palivové články se stávají 

dominantní technologií v 

dopravě v rozptýlené výrobě 

elektřina a mikro-aplikacích

Sériová produkce palivových článků pro lodě (přímá výroba H2 reformingem)

a ostatní dopravní lodě s palivovými články pro výrobu el. energie

Levné vysokoteplotní palivové články

Propojení lokálních distribučních sítí H2; 

Významná produkce z obnovitelných zdrojů 

včetně zplyňování biomasy

Rostoucí H2 bez produkce CO2 obnovitelné  zdroje; 

fosilní zdroje se zachycením CO2; nukleární


