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Abstrakt: 

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je návrh systému na báze palivových článkov pre dodávku 

elektrickej energie a jeho technicko – ekonomická analýza. V prvej časti práce sú teoreticky 

rozobraté typy palivových článkov a popísané ich základné funkcie. Tretia kapitola sa zaoberá 

meničmi pre spoluprácu s palivovými článkami. Ďalšia kapitola obsahuje samotný návrh systému 

s palivovým článkom pre dodávku elektriny objektu v autonómnej prevádzke. Je tu tiež urobená 

rešerš súčasného využívania podobných systémov vo svete. V piatej kapitole sú urobené návrhy 

ďalších dvoch systémov pre dodávku el. energie objektu. Systémy na princípe fotovoltaiky a 

elektrocentrály sú zhotovené za účelom ekonomického porovnania systému s palivovým článkom 

s ostatnými variantmi vhodnými pre ostrovný režim. V poslednej časti sa zaoberám ekonomickým 

zhodnotením všetkých navrhnutých systémov. Hodnotí sa teda efektívnosť investícií 

do navrhnutých projektov pre dodávku elektriny.  

Kľúčové slová: 

Palivové články, meniče energie, systém na báze palivových článkov, fotovoltaický systém, 

elektrocentrála, ekonomické zhodnotenie, čistá súčasná hodnota 

Abstract: 

The main objective of this diploma thesis is a proposal of the system based on fuel cells 

for electricity supply and its technical – economic analysis. In the first part of thesis are 

theoretically discussed the types of fuel cells and described their basic features. The third chapter 

deals with converters for fuel cell cooperation. The next chapter contains the proposal of a fuel cell 

system for electricity supply of the object in the autonomous operation. There is also done research 

of the actual use of similar systems in the world. In the fifth chapter are made proposals of further 

two systems for power supply of the object. Systems on the principle of photovoltaic and electric 

generator are made for the purpose of economic comparison of a fuel cell with other variants 

suitable for island mode. The last section deals with the economic evaluation of all proposed 

systems. There is evaluated the efficiency of investment to the proposed projects for electricity 

supply. 

Key Words: 

Fuel cells, energy converters, system based on fuel cells, photovoltaic system, electric generator, 

economic evaluation, the net present value 

 



Zoznam použitých symbolov a skratiek 

Skratka Popis  Jednotka 

A Ampér [-] 

AC Alternating current – striedavý prúd [A]  

Ah Ampérhodina  [-] 

a.s. akciová spoločnosť  [-] 

atď. a tak ďalej [-] 

°C Stupeň Celzia [-] 

cca cirka, približne, okolo [-] 

CHP Combined heat and power – kombinovaná výroba tepla                           

a elektriny [-] 

cm centimeter [-] 

CO Oxid uhličitý [-] 

č.  číslo [-] 

DC Direct current – jednosmerný prúd [A] 

DPH Daň z pridanej hodnoty [-] 

EÚ Európska únia [-] 

°F Stupeň Fahrenheita [-] 

FC Fuel cell – palivový článok [-] 

FV Fotovoltaické [-] 

FVE Fotovoltaická elektráreň [-] 

IGBT Insulated gate bipolar transistor – bipolárny tranzistor                      

s izolovaným hradlom [-] 

Kč Korún českých [-] 

kJ Kilojoule [-] 

KOH Hydroxid draselný [-] 

ks kus [-] 



L Indukčnosť [H] 

l liter [-] 

LED Light emitting diode – dióda emitujúca svetlo [-] 

LaMnO3 Manganát [-] 

Li-Ion Lítium – iónové  [-] 

LPG Liquefied petroleum gas – skvapalnený ropný plyn [-] 

obr.  Obrázok [-] 

m meter [-] 

m2 meter štvorcový [-] 

mg miligram [-] 

MOSFET Metal oxide semiconductor field effect transistor –                       

tranzistor riadený poľom a hradlovou oxidovou vrtsvou [-] 

MPPT Maximum power point tracking – maximálny zisk                                               

získanej energie [-] 

napr. napríklad [-] 

NASA Americká národná agentúra pre vesmír a letectvo [-] 

Ni-MH Nikel – metal hybridové [-] 

nn nízke napätie [V] 

NPV Net present value – čistá súčasná hodnota [-] 

PEMFC Proton exchange membrane fuel cell – Palivové články                               

s protónovou membránou [-] 

PI Index rentability [-] 

Pt Platina [-] 

PVGIS Photovoltaic geographical information system –                                 

fotovoltaický geografický informačný systém [-] 

R Odpor [Ω] 

Ru Ruténium [-] 

s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným [-] 



TDD Typový diagram dodávky elektriny [-] 

tzv.  takzvaný [-] 

V  Volt [-] 

W Watt [-] 

Wh Watthodina [-] 

Wp Watt peak – špičková hodnota [-] 

Y2O3 Oxid ytritý [-] 

ZrO2 Oxid zirkoničitý [-] 

Z.z. Zbierka zákonov [-] 
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1. Úvod 

V súčasnej dobe sa vývoj v oblasti výroby elektriny upriamuje čoraz viac na nové spôsoby získania 

elektrickej energie. Tieto by tak v budúcnosti mali nahradiť tradičné zdroje elektrickej a tepelnej 

energie, ktoré sú poväčšine závislé na neustále ubúdajúcich zásobách fosílnych palív. Vzhľadom 

k akútnej potrebe nahrádzať zdroje na princípe fosílnych palív čistými zdrojmi energie, ktoré 

neznečisťujú ovzdušie, sa napríklad solárne systémy stali populárne.  

  Medzi takéto moderné technológie určite môžem zaradiť aj spôsob výroby elektriny 

z vodíka. Technológia palivových článkov je považovaná za ekologicky prijateľnú. Aj keď sa 

nejedná úplne o technológiu s nulovými emisiami, ako je častokrát uvádzané. Proces výroby 

vodíka z fosílnych palív, nazývaný reforming, produkuje emisie – oxid uhličitý, uhoľnatý 

a škodliviny, napr. oxidy dusíka. Iná situácia nastáva, keď je vodík vyrobený pomocou 

obnoviteľných zdrojov. Vtedy sa jedná o technológiu s nulovými emisiami. Síce ešte výroba 

elektriny z vodíka nedobila trh a v blízkej budúcnosti sa tak pravdepodobne kvôli prevádzkovým 

a investičným nákladom ani nestane, do budúcnosti má obrovský potenciál. Vidno to na niektorých 

prvých projektoch zatiaľ hlavne v Japonsku, kde sa tieto vodíkové technológie podporované štátom 

stávajú rovnocennou náhradou tradičnej dodávky elektriny. Tam sa však začalo pracovať aj 

na budovaní infraštruktúry dodávky a distribúcie vodíka, čo je nevyhnutná podmienka masového 

rozšírenia palivových článkov.  

 V mojej práci je v prvých kapitolách rozobratá funkcia a základné typy palivových článkov, 

ďalej vhodné typy meničov pre spojenie s palivovými článkami. Palivový článok sám o sebe nie je 

vhodný pre dodávku elektriny bez použitia meniča, pretože je to mäkký zdroj. V týchto úvodných 

kapitolách sú pre doplnenie teoretických informácií uvedené aj grafy a tabuľky zaznamenané počas 

laboratórneho merania a ich analýza. Hlavným bodom mojej práce je návrh systému na báze 

palivových článkov pre dodávku elektrickej energie. V návrhu sú popísané použité komponenty 

systému a zdôvodnenie ich použitia. Pre porovnanie tohto vodíkového systému som nakonfiguroval 

ďalšie dva systémy pre dodávku elektriny. Solárny systém a systém s elektrocentrálou. V poslednej 

časti diplomovej práce je pomocou ekonomických kritérií porovnaná efektívnosť investícií 

do jednotlivých navrhnutých systémov pre dodávku elektriny objektu v ostrovnom režime. 

Na základe tejto ekonomickej analýzy sú urobené záverečné zhodnotenia, a tiež vysvetlený dôvod 

prečo sa vodíkové technológie zatiaľ tak masovo neinštalujú do domácností ako napr. solárne 

systémy. A tak sú načrtnuté niektoré nutné oblasti zlepšenia a predpoklady pre ďalší vývoj 

palivových článkov tak, aby sa stali aj systémy dodávky energie domácnostiam na ich báze 

konkurencieschopné. Vzhľadom k budúcim globálnym klimatickým zmenám budú rozhodujúce 

faktory pre výber vhodného zdroja: účinnosť premeny energií a množstvo vyprodukovaných 

emisií. Vďaka vysokej účinnosti premeny energie a nižším emisiám palivové články môžu nahradiť 

tradičné zdroje energie. Dominantným typom sú palivové články označované PEMFC, ktoré 

ukazujú veľký prísľub, a preto aj väčšina vedeckého úsilia je smerovaná k ich výskumu.   
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2. Teoretický rozbor funkcie vodíkových palivových článkov 

2.1. Úvodný popis 

Palivový článok je zariadenie, ktoré generuje elektrickú energiu chemickou reakciou. Premieňa 

energiu paliva a okysličovadla na elektrickú a tepelnú energiu. Palivový článok funguje vlastne 

na opačnom princípe, na akom je založená elektrolýza vody. Každý palivový článok má dve 

elektródy, jednu pozitívnu a jednu negatívnu. Tieto elektródy sú pomenované anóda a katóda. 

Reakcie, ktoré produkujú elektrinu prebiehajú na elektródach. Každý článok obsahuje tiež 

elektrolyt, ktorého úlohou je prenášať elektricky nabité častice z jednej elektródy na druhú. 

Katalyzátor slúži na urýchľovanie reakcií na elektródach. 

 Palivom je vodík, avšak palivové články vyžadujú ako okysličovadlo aj kyslík. Obrovskou 

výhodou palivových článkov je produkovanie elektrickej energie bez účasti škodlivých vedľajších 

produktov. Vodík a kyslík, vstupné plyny používané k výrobe energie, vytvárajú iba neškodný, 

vedľajší produkt - vodu. Teplo, vedľajší produkt, ktorý taktiež vzniká pri reakcii, je možne využiť 

v kogenerácii.  

 

Obr. 1: Vstupy a výstupy palivového článku 

 Jeden palivový článok generuje malé množstvo jednosmernej energie. Teoretická maximálna 

hodnota je približne 1,2 V DC. V praktických aplikáciách musí byť teda mnoho palivových 

článkov pospájaných dohromady. 

2.2. Základné rozdelenie palivových článkov                    

Existuje zopár typov palivových článkov. Každý z nich funguje odlišne, ale všeobecný princíp je 

rovnaký. Vodíkové atómy vstupujú do palivového článku na anódu, kde ich chemická reakcia 

zbaví elektrónov. Vodíkové atómy sú po tejto reakcii ionizované a nesú kladný náboj. Elektróny 

so záporným nábojom môžu vstúpiť do elektrického obvodu za účelom poskytnutia jednosmerného 

prúdu na vykonávanie práce. Ak je potrebné na výstupe striedavé napätie, je treba výstupné 
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jednosmerné napätie z palivového článku ešte skonvergovať pomocou vhodných meničov. Kyslík 

vstupuje na zápornej elektróde - katóde. V niektorých typoch zreaguje s elektrónmi, vracajúcimi sa 

z elektrického okruhu a vodíkovými iónmi, ktoré prešli cez elektrolyt z anódy na katódu. V ďalších 

typoch článkoch sa môžeme stretnúť s tým, že kyslík zozbiera elektróny a potom s nimi prechádza 

cez elektrolyt na anódu, kde reaguje s vodíkovými atómami.  

 Dá sa povedať, že elektrolyt zohráva kľúčovú úlohu. Jednotlivé typy sa líšia práve typom 

použitého elektrolytu. Musí prepustiť iba vhodné množstvo iónov medzi anódou a katódou. Ak by 

voľné elektróny alebo iné látky mohli prechádzať cez elektrolyt, mohla by sa narušiť chemická 

rekcia. Kyslík a vodík reagujú spolu na katóde alebo anóde, vytvárajú spolu vodu, ktorá je 

odvádzaná z článku. Pokiaľ sú do palivového článku dodávané vstupné plyny, dovtedy je schopný 

vyrábať elektrinu.   

 Ďalším kľúčovým parametrom, podľa ktorého sa delia palivové články, je prevádzková 

teplota. Takže týmito dvoma faktormi, elektrolytom a teplotou, je určená odlišnosť konštrukcie, 

spôsobu prevádzky a tiež odlišnosť v príprave paliva. 

2.3. Vysokoteplotné palivové články 

Pracovná teplota týchto typov článkoch je vyššia ako 600 °C (1 100 °F). Vysoká teplota umožňuje 

vnútorný reforming ľahkých uhľovodíkových palív. Napríklad metán je rozkladaný na vodík 

a uhlík za prítomnosti vody.  

 Teda prvá výhoda vysokoteplotných článkov je, že nepotrebujú ďalšie samostatné zariadenia 

na spracovanie paliva a umožňujú spracovávať aj iné palivá ako je čistý vodík. Táto výhoda 

absencie zariadení na spracovanie paliva sa odrazí aj v celkovej účinnosti článku, ktorá stúpne 

takmer o 15 %. Výhodné je tiež, že dokážu pracovať pri vysokej teplote jednoducho bez drahých 

katalyzátorov z ušľachtilých kovov ako je napr. platina. Vedľajší produkt, ktorým je 

vysokoteplotné odpadové teplo, môže byť použité pre účely kogenerácii. 

 Medzi nevýhody zaraďujeme prevažne problémy súvisiace s vysokou prevádzkovou 

teplotou. Patria sem materiálové poruchy a degradácia materiálu pri vysokých teplotách. Taktiež 

kvôli vysokej teplote nie je možný rýchly štart. S rastúcou teplotou prevádzky vysokoteplotného 

palivového článku klesá množstvo energie uvoľnenej pri elektrochemickej reakcii.  

 Výstupom zhodnotenia výhod a nevýhod vysokoteplotných článkov je zaradenie týchto 

článkov do používania ako stacionárnych elektrárenských zdrojov. 

 Najvýznamnejšie vysokoteplotné palivové článku sú: 

 Palivové články s elektrolytom na báze tekutých uhličitanov (MCFC – Molten 

Carbonate Fuel Cells) 

 Palivové články s elektrolytom na báze pevných oxidov (SOFC – Solid Oxide Fuel 

Cells) 
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2.3.1. Palivové články MCFC 

Tieto články používajú ako elektrolyt zmes tekutých uhličitanov. Tento typ elektrolytu je schopný 

viesť uhličitanové ióny od katódy ku anóde, teda v opačnom smere ako má väčšina 

nízkoteplotných palivových článkov. Nízkoteplotné články vedú vodíkové ióny od anódy 

ku katóde. Účinnosť typu MCFC sa pohybuje od 60 do 80 % a prevádzková teplota je okolo 650 

°C (1 200 °F). Vysoká teplota je potrebná pre zaistenie prostredia s vysokou vodivosťou 

uhličitanového elektrolytu. 

 

Obr. 2: Palivový článok MCFC [3] 

 Výhody palivových článkov MCFC: 

 Samovoľný vnútorný reforming paliva. 

 Výroba vysoko potenciálneho tepla. 

 Nie je potreba použiť katalyzátor z ušľachtilých kovov. 

Nevýhody: 

 Dlhší rozbeh z dôvodu vysokej teploty. 

 Vysoká teplota limituje tiež použitie pre domácnosti. 

 Na použité materiály sú kladené vysoké požiadavky, degradujú pri vysokých teplotách. 
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2.3.2. Palivové články SOFC 

Elektrolytom je tuhý keramický materiál na báze oxidov, vedie kyslíkové ióny od katódy ku anóde. 

Najrozšírenejším je oxid zirkoničitý. Využívajú sa jeho vlastnosti, že nad 800 °C je vodivý 

pre kyslíkové ióny a nevodivý pre elektróny. Prevádzková teplota je okolo 1000 °C (1 800 °F). 

Účinnosť je okolo 60 %. Vysoká teplota podobne ako u typu MCFC limituje použitie tohto typu 

článkov v aplikáciách. 

 Obe elektródy majú poréznu štruktúru z dôvodu dobrého prenosu plynu a čo najväčšej 

reakčnej plochy. Anóda je vyrobená z materiálu na báze niklu a Y2O3, stabilizovaného mriežkou 

ZrO2. Materiál anódy je taktiež vhodný na reforming paliva. Katóda sa vyrába z LaMnO3 

obohateného o stroncium alebo z oxidu s vodivosťou typu P a iónovou a elektrónovou vodivosťou. 

 

Obr. 3: Palivový článok SOFC [3] 

Na základe usporiadania anódy, elektrolytu a katódy je možnosť rozdeliť palivové články 

do troch skupín: 

 S planárnym usporiadaním. 

 S trúbkovým usporiadaním. 

 A s HPD usporiadaním.  
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 Najviac používané je trúbkové usporiadanie, vyvíjané firmou Siemens Westinghouse. 

V súčasnosti sa začala pozornosť zameriavať na vývoj planárneho usporiadania. Výhodou tohto 

usporiadania je možnosť zautomatizovania výroby a zníženia nákladov. Na druhej strane sú však 

elektródy pri tomto rozložení a pri vysokých teplotách málo odolné proti mechanickým napätiam. 

Vzhľadom na vysoké počiatočné náklady vysokoteplotných palivových článkov sa budeme 

zameriavať na nízkoteplotné, ktoré sú dostupnejšie a tiež bližšie bežnému užívateľovi. 

 

Obr. 4: Trúbkové usporiadanie palivového článku SOFC [3] 

2.4. Nízkoteplotné palivové články 

Nízkoteplotné palivové články pracujú s teplotami nižšími ako 250 °C (480 °F). Tieto nízke teploty 

znemožňujú reforming paliva a teda tieto články vyžadujú vonkajší zdroj vodíku. Výhodami 

oproti vysokoteplotným je menšia degradácia konštrukčných materiálov a možnosť rýchleho 

rozbehu. Využívajú sa predovšetkým v mobilných aplikáciách. 

 Najviac využívané nízkoteplotné články sú: 

 Alkalické palivové články (AFC – Alkaline Fuel Cells). 

 Palivové články s elektrolytom na báze kyseliny fosforečnej (PAFC – Phosphoric Acid Fuel 

Cells). 

 Palivové články s priamym spracovaním methanolu (DMFC – Direct Methanol Fuel Cells). 

 Palivové články s protónovou membránou (PEMFC – Proton Exchange Membrane Fuel 

Cells). 
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2.4.1. Palivové články AFC 

Palivový článok s alkalickým elektrolytom môžeme zaradiť medzi jeden z prvých moderných 

palivových článkov. Elektrolytom je roztavená zmes hydroxidu draselného, ktorého prednosťou je 

vysoká iónová vodivosť. Tento elektrolyt vedie podobne ako vysokoteplotné typy hydroxidové 

ióny od katóde ku anóde. Elektrolyt môže byť aj pohyblivý aj statický. A ďalej sa používa 85 % 

KOH  elektrolyt pre AFC články, ktoré pracujú s teplotami okolo 260 °C. Pre nižšie prevádzkové 

teploty do 120 °C sa používa 35 až 50 % KOH. Katalyzátor môžeme použiť zo širokého výberu 

prvkov (nikel, striebro, oxidy kovov, drahé kovy). Účinnosť sa pohybuje okolo 70 %. Tieto články 

boli použité už v známej kozmickej lodi Apollo. Slúžili na poskytovanie elektriny a pitnej vody. 

Pre tento účel sa používali, lebo majú nízku prevádzkovú teplotu, a preto aj rýchly štartovací čas. 

Vysoká účinnosť, malá hmotnosť a rozmery taktiež zavážili pri výbere najvhodnejšieho článku 

pre projekty NASA. Ďalej konštrukčné materiály korodujú len minimálne a potreba platinového 

katalyzátoru je minimálna. Vyžadujú však čistý vodík, pretože sú citlivé na oxid uhličitý. Oxid 

uhličitý by znehodnotil elektrolyt. Nevýhodami sú aj krátka životnosť a zložitý systém vodného 

hospodárstva. Vedľajší produkt, voda, musí byť neustále odvádzaná z článku. 

 

Obr. 5: Palivový článok AFC [3] 
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2.4.2. Palivové články PAFC 

Tieto články už pracujú klasickým spôsobom nízkoteplotných palivových článkov, teda majú 

elektrolyt na báze kyseliny fosforečnej, ktorý umožňuje viesť vodíkové ióny od anódy ku katóde. 

Niekedy sa používa aj kyselina sírová. Tekutý elektrolyt sa nachádza vnútri kryštalickej mriežky 

z karbidu kremíku. Články pracujú pri teplotách od 150 do 210 °C (od 300 do 410 °F). Účinnosť je 

v rozmedzí od 40 do 80 %. Chladivo v kvapalnej alebo plynnej forme je vedené chladiacimi 

kanálikmi, ktoré sa nachádzajú v každom piatom článku súboru. Chladivom môže byť teda voda 

alebo vzduch. Systém chladenia je zložitejší, ale lepšie odvádza teplo. Chladenie plynom sa 

uprednostňuje pred vodou z dôvodu spoľahlivosti, jednoduchosti a ceny.  

 

Obr. 6: Palivový článok PAFC a PEMFC [3] 

 Výhody PAFC: 

 Prevádzkujú sa pri vyšších teplotách ako ostatné nízkoteplotné palivové články, teda ich 

teplo môžeme využiť v kogenerácii. 

 Nie sú také citlivé na oxid uhličitý, znesú až znečistenie 30 % oxidu v palive, nie je potrebné 

čistenie okysličovadla a paliva. 

 Stála charakteristika elektrolytu v širokom spektre teplôt. 
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Tieto články majú aj množstvo nevýhod: 

 Veľké a ťažké. 

 Nutnosť trvalo udržovať články na prevádzkovej teplote alebo zahrievať pred začiatkom 

prevádzky. 

 Citlivé na zlúčeniny síry v palive a znesú iba 2 % oxidu uhoľnatého v palive. 

 Pri miernych teplotách sa používa korozívny tekutý elektrolyt, čím vznikajú problémy 

s koróziou. 

2.4.3. Palivové články DMFC 

Špeciálny typ článkov PEMFC, kde sa miesto vodíka ako palivo používa metanol. Množstvo 

energie uvoľnenej pri tejto reakcii je nižšie ako v prípade použitia čistého vodíka ako paliva. Keď 

však zrovnáme objemové jednotky metanolu a vodíka z hľadiska obsiahnutého množstva energie, 

dominuje metanol. Táto dominancia je jasná z hodnôt 15900 kJ/l ku 11 kJ/l. Ďalšie fakty tiež 

hovoria v prospech metanolu. Jednoduchšie tankovanie, manipulácia a doprava metanolu súvisí 

s kondenzačnou teplotou metanolu. Táto teplota je 64,5 °C. Vodík má túto teplotu -252 °C.          

Musím spomenúť aj bezpečnejšiu prevádzku s metanolom a v neposlednom rade aj ekonomické 

hľadisko. Pri použití metanolu ako paliva vlastne nemusíme vyrábať draho vodík, čím výrazne 

klesnú náklady na prevádzku. Nevýhoda spočíva v produkovaní škodlivého plynu pre palivový 

článok CO. Je absorbovaný katalyzátorom a blokuje absorbciu vodíka na anóde. Musí sa preto 

pre anódu vyrábať katalyzátor z platiny alebo ruténia. Táto technológia je ešte len v štádiu 

výskumu, ale v budúcnosti môžeme očakávať veľké využitie v miniatúrnych a mobilných 

aplikáciách. Tieto články spolu s typom PEMFC sú aj veľkou nádejou pre automobilový priemysel. 

2.4.4. Palivové články PEMFC 

PEM palivové články (pozri obrázok číslo č. 6., 7.) sú najpoužívanejšie nízkoteplotné palivové 

články a ja sa s nimi zaoberám aj v mojom návrhu systému na báze palivových článkov 

pre dodávku elektrickej energie v ďalších bodoch práce. Sú to najperspektívnejší kandidáti 

na reálne použitie a mali by plne nahradiť alkalické palivové články. Preto sa nimi budem zaoberať 

podrobnejšie. Ich účinnosť je okolo 40 až 50 %. Prevádzková teplota je približne 80 °C. Vyznačujú 

sa vysokou prúdovou hustotou, čo umožňuje konštrukciu malej hmotnosti a rozmerov a uplatnenie 

v mobilných aplikáciách. 

 Fyzicky je palivový článok zložený z membránového zoskupenia – MEA, z dosiek 

s kanálikmi pre rozvod reakčných plynov – FFP, z chladiaceho okruhu – CC s chladiacim médiom, 

z tesnenia a z koncových dosiek s elektródami. Membránové zoskupenie je najdôležitejšia časť 

článku a skladá sa z protónovej membrány, elektród a katalyzátoru. 
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Obr. 7: Zloženie a princíp PEM článku [5] 

 

Obr. 8: Membránové zoskupenie palivového článku [13] 

 Elektrolytom je polymerická membrána, schopná viesť protóny vodíku od anódy ku katóde. 

Elektrolytom je perfluorovaný polymér kyseliny sulfónovej s hrúbkou 200 m, ktorý je vložený 

medzi dve elektródy. Elektrolyt je kyslý rovnako ako pri type PAFC. Tento elektrolyt vyžaduje 
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prítomnosť molekúl vody, ktoré sa spoločne s protónmi vodíka pohybujú pri iónovej výmennej 

reakcii. Polymérový elektrolyt nesmie vyschnúť. Je tvorený trubicovou štruktúrou pre vedenie 

vody. S poklesom vody klesá vodivosť a narastá odpor medzi elektródou a membránou. Toto môže 

spôsobiť až deformáciu membrány. Na vnútornej strane trubíc sú siričitanové kyseliny, ktoré 

umožňujú prestup vody ku membráne. Vonkajšia časť trubicového systému je z premokavého 

fluorovaného materiálu. Rôzne firmy majú patentované rôzne typy elektrolytov. 

 Elektródy sú impregnované katalyzátorom, zvyčajne platinou s hrúbkou niekoľko desiatok 

m. Platina je vhodný materiál. Je dostatočne reaktívna pri viazaní sa na H a O medziprodukty 

a súčasne účinne uvoľňuje medziprodukty pri vytváraní výslednej zlúčeniny. Platina však zvyšuje 

náklady na celý palivový článok. Samotné elektródy sú vlastne tvorené papierom s uhlíkovými 

vláknami s hrúbkou niekoľko desatín mm. Aby reakčné plyny mohli byť prepúšťané cez elektródy 

a mohli zásobovať protónové membrány, sú elektródy porézne, vodivé, nezmáčanlivé 

a nekorodujúce.  

 Dosky s kanálikmi pre rozvod reakčných plynov sú vyrobené z grafitu, pretože je lacný a 

vodivý. Kanáliky v doskách sú serpentínového tvaru a ich úlohou je maximalizovať kontakt 

s membránou. Odlišujú sa teda podľa typu použitého palivového článku. Kanáliky na katódovej 

a anódovej strane sú však odlišné, čo vyplýva z fyzikálnych vlastností a ekonomickej dostupnosti 

paliva a okysličovadla. V týchto doskách sú aj kanáliky chladiaceho média. Dôležitou súčasťou je 

aj tesnenie, aby sa jednotlivé média nezmiešali.  

 

Obr. 9: Ukážka dosiek pre rozvod reakčných plynov – FFP [4] 

Zvlhčovače zabraňujú vyschnutiu PEM membrány. Preto zvlhčujeme plyny ešte 

pred dodaním do reakcie. Množstvo vody, ktoré dokáže plyn prijať, závisí na teplote. Teplejší plyn 
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dokáže prijať viac. Je však vhodné uskutočňovať toto zvlhčovanie pri teplote približne rovnakej 

ako je prevádzková teplota palivového článku. 

 Výhody palivových článkov typu PEM: 

 Prevádzka pri nízkych teplotách zjednodušuje požiadavky na použité materiály, zvyšuje 

bezpečnosť článku a umožňuje rýchly štart. 

 Vysoké článkové napätie, vysoká prúdová hustota a energetická hustota. 

 Relatívne dobre znášajú vyšší obsah oxidu uhličitého v palive aj v okysličovadle. Preto môžu 

pracovať s nečisteným vzduchom ako okysličovadlom a reformátom ako palivom. 

 Používajú pevný elektrolyt, čo znižuje problémy s jeho doplňovaním, ako to je napr. 

v prípade tekutého elektrolytu. 

Nevýhody PEMFC článkov: 

 Citlivé na obsah oxidu uhoľnatého v palive. 

 Použitie drahých membrán a drahých platinových katalyzátorov. 

 Je nutné zvlhčovanie reakčného plynu. Zvlhčovanie je energeticky náročné a spôsobuje 

nárast rozmerov celého systému. Použitie vody pre účely zvlhčovania znižuje prevádzkovú 

teplotu článku a tým sa znižuje aj možnosť využitia v kogeneračných aplikáciách. 

2.5. Výstup z laboratórneho merania 

V rámci spracovania diplomovej práce, ktorej hlavný bod je návrh systému na báze vodíkových 

palivových článkoch pre dodávku elektrickej energie, som sa zúčastnil laboratórneho merania 

v školskom výskumnom laboratóriu. Overil som si niektoré základné charakteristiky palivového 

článku, presnejšie modulu NEXA, ktorý používam aj v mojom návrhu. Spracoval som niektoré 

základné charakteristiky graficky. Analýzou týchto grafov a údajov môžem zistiť presnejšie 

informácie o prevádzkových možnostiach palivového článku a môžem lepšie vypracovať návrh 

systému dodávky elektriny založený na type zdroja NEXA. Musím však poznamenať, že či už 

namerané, alebo vypočítané hodnoty sú takmer totožné so závislosťami uvedenými v manuáli 

daného modulu NEXA.  

2.5.1. Účinnosť palivového modulu NEXA 

Účinnosť stacku palivových článkov som počítal pomocou hodnôt získaných z merania. Meranie 

prebehlo nasledovne. Premenlivú záťaž pripojenú na článok som nastavoval na DC elektronickej 

záťaži od hodnoty 0 W až po stav maximálneho zaťaženia článku 1200 W po hodnote 100 W. 

Odčítal som hodnoty výstupného výkonu modulu, či už netto alebo brutto. Ďalej bolo odčítané 

množstvo spotrebovaného vodíka modulom za dobu 5 minút. Elektrickú energiu vyrobenú 

modulom za 5 minút som vypočítal v každom riadku tabuľky podelením hodnoty výstupného 
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výkonu modulu vrátane vlastnej spotreby číslom 60 a prenásobením číslom 5. V tabuľke 

nameraných a vypočítaných hodnôt sa vyskytujú teda hodnoty: 

Tab. 1: Namerané a vypočítané hodnoty 

Pzáťaž  Pstack  Pvl. spotreba EFC VH2 EH2 ȠFC 

(W) (W) (W) (Wh) (l) (Wh) (%) 

0,0 52,1 52,1 4,3 7,0 20,6 21,1 

100,0 156,4 56,4 13,0 12,0 35,3 36,9 

200,0 266,1 66,1 22,2 16,0 47,1 47,1 

300,0 433,5 80,8 36,1 24,0 70,6 51,2 

400,0 496,5 96,5 41,4 31,0 91,2 45,4 

500,0 610,7 110,7 50,9 38,0 111,8 45,5 

600,0 728,3 128,3 60,7 46,0 135,3 44,9 

700,0 845,8 145,8 70,5 55,0 161,8 43,6 

800,0 934,2 170,3 77,9 61,0 179,4 43,4 

900,0 1095,2 195,2 91,3 72,0 211,8 43,1 

1000,0 1250,6 250,6 104,2 88,0 258,8 40,3 

1100,0 1408,0 308,0 117,3 101,0 297,1 39,5 

1200,0 1543,4 343,4 128,6 125,0 367,6 35,0 

 

 Kde: 

Pzáťaž – nastavená záťaž na DC elektronickej záťaži = výkon netto tzv. čistý bez vlastnej spotreby 

 (W) 

Pstack – výstupný výkon modulu NEXA vrátane vlastnej spotreby = brutto výkon = súčin Ustack a 

Istack (W) 

Pvl. spotreba – vlastná spotreba modulu (W) 

EFC – elektrická energia netto vyrobená modulom za dobu 5 minút pri danej veľkosti záťaže (Wh) 

VH2 – množstvo vodíku spotrebované modulom za dobu 5 minút pri danej nastavenej záťaži (l) 

EH2 – ekvivalentné množstvo energie v spotrebovanom vodíku (Wh) 

ȠFC – účinnosť výroby elektriny z vodíku testovaným modulom (%) 

 Ďalej som musel previesť nasledujúci výpočet, aby som zistil, koľko ekvivalentného 

množstva energie sa vyskytuje v spotrebovanom vodíku. Do tohto vzorca boli dosadené viaceré 

konštanty. 

  𝐸𝐻2 =
𝑉𝐻2

𝑉𝑚𝑜𝑙𝐻2
. 𝑄𝑡 . 𝑈𝑅𝑂𝑉                                                        (1) 

 Kde: 

EH2 – ekvivalentné množstvo energie v spotrebovanom vodíku (Wh) 
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VH2 – množstvo spotrebovaného vodíku (l) 

Qt – veľkosť elektrického náboja potrebného pre výrobu 1 molu vodíka (Ah) 

UROV – rovnovážne napätie chemickej reakcie prebiehajúcej v palivovom článku (V) 

VmolH2 – objem 1 molu vodíka (l) 

  𝐸𝐻2 =
125

22,414
. 53,596.1,230 = 367,640 (2) 

 Výsledný výpočet účinnosti som prevádzal pre každé zaťaženie pomocou jednoduchého 

vzorca. Množstvo vyrobenej elektriny modulom NEXA som podelil ekvivalentným množstvom 

energie v spotrebovanom vodíku a prenásobil číslom 100. Tým som dostal hodnotu účinnosti 

v percentách. Obidve hodnoty týkajúce sa množstva energie sú vztiahnuté k dobe 5 minút. Je 

ukázaný výpočet účinnosti pre maximálne zaťaženie: 

  ȠFC =
EFC

EH2
. 100 =

128,62

367,64
. 100 = 34,98 % (3) 

 

Obr. 10: Účinnosť modulu NEXA v závislosti na záťaži 

 Zelenou farbou je zvýraznený v tabuľke č. 1. riadok, kde modul NEXA bežal naprázdno. 

Modrou farbou som zvýraznil riadok, kde bol naopak modul plne zaťažený. Červenou farbou som 

vyplnil riadok, kde pri čiastočnej záťaži cca 300 W pracuje palivový článok s maximálnou 

účinnosťou výroby elektrickej energie z vodíku. Tento zistený a overený poznatok sa budem snažiť 

využiť pri správnom nadimenzovaní systému. Táto maximálne dosiahnutá účinnosť je približne 
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51 %. Podobný graf ako je na nasledujúcom obrázku je možné nájsť aj v manuáli modulu NEXA, 

avšak tam práve chýba časť krivky účinnosti pre menšie zaťaženie ako je 300 W. Ako je vidno 

z grafu č. 10 účinnosť klesá pri vyššom aj nižšom zaťažení ako je 300 W, avšak v druhom prípade 

je tento pokles o dosť strmší. Je to spôsobené tým, že pomer vlastnej spotreby modulu NEXA 

k spotrebovanému množstvu vodíka je väčší pri nízkom zaťažení. Hodnoty vypočítanej účinnosti 

v závislosti na záťaži som znázornil v grafe. V stĺpcovom diagrame na obrázku č. 11. je možné 

graficky vidieť výkon dostačujúci na pokrytie vlastnej spotreby článku pri rôzne veľkej pripojenej 

záťaži.  

 

Obr. 11: Prehľad vlastnej spotreby článku pri rôznej záťaži 

2.5.2. Meranie spotreby reakčných plynov, zaťažovacia charakteristika 

Meranie spotreby reakčných plynov bolo uskutočnené odčítaním aktuálnych hodnôt spotrieb 

reakčných plynov z prietokomeru v závislosti na čistom výstupnom výkone modulu. Hodnoty 

výkonu, napätí a prúdov sú uvádzané ako medián. Na ďalších stranách uvádzam tabuľkové 

a grafické znázornenie spotreby reakčných plynov a zaťažovacej charakteristiky modulu NEXA, 

pozri obr. č. 12. a 13.: 
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Tab. 2: Hodnoty spotreby reakčných plynov, napätí a prúdov pre daný výkon 

Výkon 

modulu: 
Spotreba vodíka: Spotreba vzduchu: I  U  

(W) (l/min) (l/min) (A) (V) 

0,00 0,25 18,75 0,00 41,80 

49,81 0,69 18,72 1,26 39,68 

99,61 1,17 18,59 2,61 38,23 

199,96 2,20 23,74 5,49 36,44 

300,87 3,29 34,10 8,43 35,68 

402,24 4,42 41,84 11,55 34,84 

504,42 5,61 47,27 14,79 34,09 

607,19 6,84 50,90 18,20 33,37 

710,77 8,16 53,99 21,82 32,58 

815,69 9,62 57,11 25,77 31,66 

922,22 11,25 61,82 30,11 30,63 

1030,12 13,17 69,46 34,77 29,62 

1139,99 15,43 80,70 39,51 28,83 

1253,16 18,46 95,96 45,02 27,83 

 

 Zaťažovacia charakteristika: 

 Zaťažovacia charakteristika vyjadruje ustálený stav palivového článku pri rôznom zaťažení. 

Výstupné svorkové veličiny U, I sú zobrazené v závislosti na vstupnom výkone. Je najdôležitejšou 

statickou charakteristikou pre aplikáciu palivového článku. Zaťažovacia charakteristika článku je 

mäkká, v závislosti na rôznom výstupnom výkone sa výstupné napätie mení v značnom rozsahu. 

Pre využitie palivového modulu musí byť k nemu pripojený stabilizačný menič alebo striedač, ak 

sa jedná o priame napájanie striedavej záťaže. Zo zaťažovacej charakteristiky je teda možné vidieť, 

že na parametre meniča budú kladené veľké požiadavky. Pokles napätia pri zaťažovaní môžem 

rozdeliť do 3 častí. V prvej časti je pokles najstrmší a má nelineárny priebeh. Je to fáza aktivačných 

strát a straty sú spôsobené pomalou reakciou na povrchu elektród a tiež stratou časti napätia 

v chemickej reakcii. Druhá fáza sa nazýva ohmické straty. Odpor elektród a odpor toku iónov 

v elektrolyte spôsobujú takmer lineárny pokles napätia. Nelineárnosť tejto odporovej fázy 

spôsobujú vznikajúce straty v chemickej reakcii. Tretia fáza je koncentračná, je v nej narušené 

zásobovanie reakčných plynov. Nebola však zaznamenaná pri meraní, preto ju v grafe nevidno. [2] 
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Obr. 12: Spotreba reakčných plynov 

 

Obr. 13: Zaťažovacia charakteristika modulu 
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2.5.3. Dynamické charakteristiky 

Na nasledujúcich obrázkoch je možnosť sledovať niektoré dynamické javy súvisiace s prevádzkou 

palivového článku typu PEM. Výstupné napätie palivového článku nemá stabilnú hodnotu, ale 

kolíše v určitých časových intervaloch. Je to spôsobené procesom čistenia, alebo tzv. prefukom 

palivového článku na strane anódy. Tento jav nastáva v časových intervaloch, ktoré súvisia 

so zaťažením článku, teda aj spotrebou paliva. So starnutím membrány palivového článku, teda 

s rastúcou dobou prevádzky článku bude potrebný počet prefukov za čas rásť pri rovnakom 

výstupnom výkone. Prefuk je vlastne nevyhnutný pre čistenie palivového modulu na strane anódy, 

presnejšie na chladnejších alebo exponovanejších častiach anódy, kde sa hromadia nečistoty 

a skondenzovaná voda z palivového plynu. Toto hromadenie spôsobuje upchávanie rozvodných 

kanálikov a zanášanie štruktúry katalyzátoru, čo zmenšuje reakčnú plochu. Čistenie musí nastávať, 

pretože dusík a produktová voda v prúde reakčného vzduchu plynule prenikajú cez membránu 

palivových článkov a zhromažďujú sa v prúde vodíka. Keby nedochádzalo k prefukom, postupne 

by sa znižoval výkon určitých kľúčových článkov = očistné články. Na týchto článkoch dochádza 

k meraniu a na základe nameraných hodnôt sa vysiela impulz prefukovaciemu ventilu. Po otvorení 

ventilu sú nežiaduce elementy odplavené vodíkom a dôjde k strmému nárastu napätia na očistných 

článkoch. Obnoví sa aj výkon článku. [13] 

 

Obr. 14: Časové priebehy U,I počas normálneho stavu 
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 Na grafe, kde pozorujem časové priebehy U, I pri výpadku, môžem taktiež vidieť proces 

prefukovania očistných článkov pred výpadkom a po výpadku. V čase výpadku čistenie článkov 

nenastáva. Po určitej dobre od zastabilizovania sa hodnôt dôjde k prvému prefuku článku. Ďalší 

časový priebeh napätia a prúdu pri výpadku je uvedený v prílohe C. 

 

Obr. 15: Časové priebehy U, I s výpadkom 
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3. Meniče vhodné pre spojenie s palivovými článkami 

Na výstupu palivového článku je jednosmerné elektrické napätie. Vyhovuje to iba pre mobilné 

aplikácie. Avšak palivové články sú ovplyvnené vonkajšími vplyvmi, ako je teplota a tlak. Ich 

výstupná energia sa teda mení v závislosti na týchto parametroch. Aby sme hodnotu napätia 

nastavili na požadovanú hodnotu, používame napäťové regulátory, pulzujúce meniče alebo DC/DC 

meniče.  

 Pre ostatné aplikácie musíme regulované jednosmerné napätie previesť na striedavé napätie. 

Pre domácnosti je postačujúci aj jednofázový striedavý prúd, ale pre priemysel a rozvod je 

potrebné zabezpečiť trojfázové striedavé napätie.  

 Na reguláciu napätia teda používame väčšinou tri najdôležitejšie spínacie prvky použité 

v moderných výkonových elektronických zariadeniach, a to sú tyristor, MOSFET tranzistor a IGBT 

tranzistor. Zjednodušený princíp týchto prvkov je, že vodivosť medzi kolektorom a emitorom je 

zaistená bázou, na ktorej je privedené určité napätie. [2] 

Tab. 3: Parametre 3 najdôležitejších spínacích prvkov [1] 

Typ spínacieho prvku Tyristor MOSFET IGBT 

Symbol 

   

Maximálne napätie [V] 4 500 1 000 1 700 

Maximálny prúd [A] 4 000 50 600 

Spínací čas [s] 10 - 25 0,3 – 0,5 1 - 4 

 

3.1.1. Jednosmerné meniče – regulátory 

Jednosmerné meniče môžeme rozdeliť na: 

 Priame 

 Nepriame 

D

S

G
G

C

E
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 Nepriame prevedú jednosmerné napätie najskôr na striedavé a neskôr späť na jednosmerné, 

ale už na požadovanú hodnotu. Priame jednosmerné meniče značíme ako pulzujúce a ide vlastne 

o periodicky spínaný tyristor, ktorý funguje ako: 

 Znižovač napätia. 

 Zvyšovač napätia. 

 Pulzne riadený odpor. 

 Na obrázku č. 16. je schéma meniča pre znižovanie napätia, tvoreného spínačom 

V a nulovou diódou VO. Tieto súčiastky zabezpečujú riadenie výstupného napätia, ktoré má byť 

menšie ako napätie na výstupu z palivového článku. Keď je spínač zapnutý, na záťaži máme 

napätie ud a obvodom preteká prúd iV. Keď vypneme spínač, vplyvom indukcie L, kde je 

akumulovaná časť energie, prúd nulovou diódou iVO klesá s časovým oneskorením. Perióda T sa 

rozdelí na periódu T1, keď je spínač zapnutý a T2, keď je vypnutý. Napätie na záťaži vyrátame 

zo vzťahu: 

   VU
T

T
U di  1  (4) 

 

Obr. 16: Pulzujúci menič pre znižovanie napätia [2] 

 Na obrázku č. 17. je menič pre zvyšovanie napätia. Tak isto ako znižovač napätia aj 

zvyšovač je tvorený tými istými regulačnými prvkami, spínačom a diódou. Pri zapnutí spínača V sa 

skratuje záťaž. Vďaka dióde VO zdroj nie je v skrate. V dobe T1 je spínač zapnutý a obvodom 

preteká prúd iV = id. Opäť sa časť energie akumuluje v indukčnosti L. Doba T2 predstavuje vypnutý 

stav, kedy tečie prúd iVO cez diódu do zdroja. [2] 
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Obr. 17:  Pulzujúci menič pre zvyšovanie napätia [2] 

3.2. Striedače 

3.2.1. Jednofázové striedače 

Jednofázový striedač je tvorený zo štyroch elektronických spínačov zapojených do tzv. H-mostíku, 

ktoré sú ešte premostené polovodičovými diódami. Rezistor a cievka predstavujú záťaž, cez ktorú 

je mostík riadený. 

 

Obr. 18: Jednofázový striedač v mostíkovom zapojení [2] 

 Najskôr sú zapnuté spínače Ty1 a Ty4, teda tyristory sa spínajú do kríža. Pri tomto prípade 

prúd tečie zľava doprava cez záťaž, odpor a cievku. Po vypnutí prúd nie je prerušený okamžite, ale 

preteká diódami D2 a D3 v rovnakom smere. Diódy slúžia k tomu, aby sa napätie nezmenilo 

skokom, ale kleslo k nule postupne. Potom sú zapnuté tyristory Ty2 a Ty3 a prúd teraz preteká 

opačným smerom, sprava doľava. A v okamžiku vypnutia opäť prúd tečie diódami D1 a D4 naspäť. 
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 Je možné aj zapojenie jednofázového striedača v uzlovom zapojení, pozri obrázok č. 19. 

Tento striedač obsahuje oproti predchádzajúcemu obvodu aj transformátor, ktorý je nielen dôležitý 

pre činnosť tohto obvodu, ale môžeme ním aj upravovať hodnotu napätia na záťaži. Pri zapnutí 

tyristora Ty1 je na ľavú stranu primárneho vinutia pripojené jednosmerné napätie, ktoré sa objaví aj 

na sekundárnom vinutí. Na záťaži je exponenciálny nárast prúdu. Vplyvom indukčnosti L a diódy 

D2 preteká prúd záťaže v rovnakom smere, ale už exponenciálne klesá. Prúd tečúci cez diódu D2 

sa uzatvára pravou stranou primárneho vinutia. Keď poklesne prúd diódy D2 na nulu, zapne sa 

tyristor Ty2. Pokračuje pôvodný pokles aj napriek tomu, že prúd záťaže zmenil smer. Ďalej prúd 

tečie diódou D1, ktorá má rovnakú funkciu ako D2.  

 

Obr. 19: Jednofázový striedač v uzlovom zapojení [2] 

 Výsledné priebehy takto upravených prúdov sú dosť odlišné od čistej sínusoidy. Rozdiely 

medzi čistou sínusoidou a hocijakým iným tvarom krivky vyjadrujeme pomocou harmonických. Sú 

to vlastne sínusové kmity napätia a prúdu s frekvenciami, ktoré sú celočíselnými násobkami 

základnej frekvencie. Teda hocijaký periodický tvar krivky vyjadrime pomocou súčtu určitého 

počtu harmonických a základnej sínusoidy. Výsledný obdĺžnikový priebeh je vyjadrený vzťahom: 

         ....9sin
9

1
7sin

7

1
5sin

5

1
3sin

3

1
sin ttttt    (5) 

 Vyššie opísané priame regulátory nemôžeme použiť bežne, pretože vysokofrekvenčné 

harmonické sú škodlivé pre zariadenia pripojené do elektrickej siete a tiež káble. Preto sú dnes už 

používané určité stanovy, ktoré zabezpečujú čistotu krivky striedavého prúdu dodávaného 

do elektrickej siete. Obdĺžniková krivka presahuje limity nielen tretej harmonickej, ale aj ostatných 

harmonických vyššieho radu. Preto sa používajú dva postupy na vyrábanie čistejšej krivky napätia 

a prúdu: 

 Pulzne - šírková modulácia. 
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 Technika pulzujúceho striedača s tolerančným pásmom. 

 Princíp pulzne –šírkovej modulácie je podobný ako v prípade obvodu na obrázku 18. 

Upravený je akurát režim spúšťania. Počas kladného cyklu je Ty4 spínač trvalo zapnutý a tyristor 

Ty1 je prerušovane spínaný. V okamihoch, keď je spínač 1 zopnutý, tečie prúd elektrickou 

záťažou. Keď je vypnutý, prúd v dôsledku indukčnosti záťaže preteká cez spínač 4 a diódou 

premosťujúcou spínač 3, pozdĺž dolnej, pravej slučky obvodu. V prípade záporného cyklu je 

princíp podobný, akurát sú zapojené do procesu iné spínače a diódy. 

 

Obr. 20: Pulzne - šírková modulačná spínacia sekvencia pre výrobu čistejšej sínusovky [1] 

 Presnosť tvaru krivky závisí aj na povahe elektrickej záťaže. Taktiež ale aj na počte pulzov 

v cykle. Uspokojivé výsledky dosahuje zhruba 12 pulzov za cyklus. V moderných systémoch sú 

spínacie pulzy generované obvodmi s mikroprocesormi. A tak sa uplatňuje modernejšie spínanie 

striedačov, nazývané pulzná metóda s tolerančným pásmom. Typická krivka napätia pri použití 

tejto metódy je znázornená na obr. č. 21. 

 U druhej metódy produkovania čistejšej sínusoidy je výstupné napätie monitorované 

procesormi a porovnáva sa s hornou a dolnou hranicou, ktorá tvorí tolerančné pásmo pre hodnoty 

výstupného napätia. Tento systém tolerančného pásma môžeme chápať ako udržovanie odchýlky 
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od čistej sínusoidy pod požadovanými hodnotami. Za nevýhody tejto metódy môžeme považovať 

nižšiu účinnosť. Spôsobená je vysokou frekvenciou spínania a teda vyššími stratami v priebehu 

spínania. Pulzne – šírková modulácia má stále široké uplatnenie, metódu s tolerančným pásmom 

využívame hlavne v prípadoch, keď je zdroj napojený na elektrickú sieť. [1], [2] 

 

Obr. 21: Riadene pomocou tolerančného pásma [1] 

3.2.2. Trojfázové striedače 

Je možno použiť tri jednofázové striedače pripojené na jednotlivé fázy s posunutím o 120º. Alebo 

trojfázový mostíkový striedač, pozri obrázok č. 22. Ako elektronické spínače sú použité tyristory. 

Tyristory Ty1, Ty2 a Ty3 tvoria katódovú skupinu a tyristory Ty4, Ty5 a Ty6 tvoria anódovú 

skupiny. Sú k nim antiparalelne pripojené diódy, ktoré fungujú ako spätný usmerňovač a umožňujú 

záťaži odoberať jalový výkon. Nadobúdajú však význam iba pri reálnej záťaži RL, zapojenej 

do trojuholníka alebo hviezdy. Striedačom sa uzatvára prúd pokiaľ je zapnutý aspoň jeden anódový 

a jeden katódový tyristor. Spínače sa menia v závislosti na požadovanom výkone. Riadiaci prvok je 

vhodný pre široký rozsah výkonov a tak to isté zariadenie meniča – hardware je použiteľné 

pre palivové články, slnečné panely, či veterné generátory. [1], [2] 
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Obr. 22: Trojfázový striedač v mostíkovom zapojení [2] 

 

Obr. 23: Časový priebeh prúdu za predpokladu odporovej záťaže [2] 

3.3. Hotové meniče vhodné pre paralelný a ostrovný režim 

V praxi existuje mnoho výrobcov a mnoho rôznych typov meničov s odlišnými parametrami, ktoré 

sú vhodné pre spoločnú prevádzku s palivovými článkami. Na základe parametrov sa vyberie vždy 

vhodný menič pred danú aplikáciu do paralelného alebo ostrovného režimu. Jednou z takýchto 
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firiem je napr. spoločnosť SMA Solar Technology, ktorej menič som použil aj v mojom návrhu 

vodíkového systému pre dodávky elektriny. Napríklad pre paralelný režim, teda pre spojenie 

so sieťou vonkajšieho vedenia je možné použiť menič s názvom SUNNY BOY 1700 firmy SMA. 

Maximálne vstupné jednosmerné napätie je 400 V a maximálny vstupný prúd je 12,6 A. Menovitý 

výkon je 1550 W a maximálna katalógová účinnosť je 93,5 %. Je to jednofázový menič, 

spolupracuje s vedením a udržiava sieťový kmitočet. [6]  

 

Obr. 24: Menič Sunny boy [6] 

 V mojej diplomovej práci sa zaoberám ostrovným režimom, čiže palivové články vyrábajú 

energiu pre odberateľa a systém nie je napojený na sieť. Dôležitým faktom pri ostrovnom režime je 

udržanie sieťovej frekvencie. Pre ostrovný režim môžu byť použité zase meniče firmy SMA, ale 

tento – krát spomeniem typ HYDRO BOY špeciálne navrhnutý pre kooperáciu so systémom 

na báze palivových článkov. Napríklad typ HYDRO BOY HB 2500 pracuje s vstupným 

jednosmerným napätím od 30 do 60 V. Maximálne jednosmerné hodnoty napätia a prúdu sú 75 V, 

respektíve 80 A. Výstupné požadované striedavé napätie je 230V s frekvenciou 50 Hz. Výstupný 

výkon je 2400 W a katalógová účinnosť je 94 %. Konkrétne sa vhodnými, hotovými typmi 

meničov pre môj navrhovaný systém budem zaoberať v ďalšom bode. 
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4. Návrh systému na báze palivových článkov pre dodávku elektrickej 

energie 

Pri návrhu systému na báze palivových článkov slúžiaceho pre dodávku elektrickej energie 

určitému objektu v ostrovnom režime musím uvažovať v prvom rade s čo najväčšou úspornosťou 

energie daného objektu. Takže do daného objektu musím implementovať všetky možné zásady 

úspor energií. Jedná sa o zásady konštrukčné, ktoré sa dajú ovplyvniť buď pri výstavbe alebo 

rekonštrukcii. Sú to investične náročné zásahy do objektu, ktoré však majú svoju finančnú 

návratnosť. Za druhý typ zásad môžem považovať vhodnú voľbu elektrických prvkov a vhodnú 

reguláciu týchto komponentov. V mojom návrhu sa budem zaoberať iba dodávkou elektriny, takže 

úspory nesúvisiace s elektrickou energiou nebudem dopodrobna rozoberať. Tu sú uvedené niektoré 

hlavné odporúčania na zníženie spotreby elektriny uvažovaného objektu v mojom návrhu, teda 

rekreačnej chaty:  

 Voliť spotrebiče s čo najväčšou účinnosťou. 

 Vyberať spotrebiče podľa prevádzkových nákladov, ktoré sú dostupné na energetických 

štítkoch spotrebičov. 

 Voliť spotrebiče aj na základe spotreby v pohotovostnom režime (Stand – by). 

 Používať úsporné osvetlenie. 

 Nahradiť elektrické zdroje tepla za iné zdroje tepla. 

 Regulovať spotrebu elektriny a hlavne energeticky náročných činností a vykonávať tieto 

činnosti vo vhodnej dobe, keď je prebytok vyrobenej elektriny. [7] 

4.1. Určenie spotreby elektrickej energie objektu a základné informácie o ňom 

V mojom návrhu budem uvažovať s dodávkou elektrickej energie do objektu, jednoduchej 

rekreačnej chaty určenej prevažne pre 3 člennú rodinu. Táto chata sa nachádza v odľahlej oblasti 

bez prípojky elektrickej energie. Tento rekreačný objekt je vhodný pre celoročné využívanie, avšak 

uvažujem s prevažným využitím v letnom období. Najskôr si uvedieme zopár základných 

informácií o lokalite, pôdoryse chaty. Vybral som projekt domu od firmy EUROLINE SLOVAKIA 

spol. s.r.o. s obchodným názvom BUNGALOV 1087, ktorého konštrukčný tvar umožňuje 

dosahovať maximálnu energetickú efektivitu a spĺňa nízkoenergetický štandard. Uvedená šírka 

a dĺžka je už so zateplením. Cena takejto stavby na kľúč je približne 70 000 Eur s DPH. Základné 

údaje o rekreačnej chate sú teda: 

 obytné miestnosti: 3, 

 úžitková plocha: 65 m2, 
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 zastavaná plocha: 83 m2, 

 zastavaná plocha s prístreškom: 103 m2, 

 celková obytná plocha: 46 m2, 

 obstavaný priestor: 401 m2, 

 predpoklad spotreby energie za rok: 38 kWh/m2, 

 sklon strechy: 30°, 

 výška hrebeňa strechy: 5 m [8], 

 lokalita chaty: Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Čadca, obec Raková, 

 presná poloha a súradnice objektu:49°28'12.9" severnej šírky,18°44'22.7" východnej dĺžky. 

 

 

Obr. 25:  Pôdorys navrhovaného rodinného domu [8] 
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Obr. 26:  3D simulácia navrhovaného domu [8] 

 

Obr. 27: Lokalita rekreačnej chaty 
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 Ďalším krokom musí byť presné určenie spotreby elektrickej energie objektu. Na základe 

spočítaného údaju sa budú navrhovať jednotlivé komponenty systému ako je palivový článok, 

menič, atď. Postup stanovenia celkovej spotreby rodinného domu vychádza najskôr z odčítania 

štítkových príkonov všetkých spotrebičov. Ďalej tieto príkony vynásobím priemernou dobou 

denného používania spotrebičov, teda času kedy sú v prevádzke. Použijem vzorec: 

  𝑊 (𝑊ℎ) = 𝑃 (𝑊) .  𝑡 (ℎ) (6) 

 Súčtom spotrebovaných energií jednotlivých spotrebičov dostanem celkovú spotrebu 

elektriny za jeden deň. V nasledujúcej tabuľke č. 4. mám výpočty dennej spotreby jednotlivých 

spotrebičov v navrhovanom dome a tiež celkovú spotrebu uvažovaného objektu.  

Tab. 4: Výpočet dennej spotreby elektrickej energie uvažovaného rodinného domu 

Spotrebiče Počet 

(ks) 

Príkon (W) Priemerná 

doba dennej 

prevádzky (h) 

Priemerná spotreba 

el. energie za deň 

(Wh/deň) 

Miestnosť 1 – Priestranná obývacia izba 

LED televízor A 1 55 5 275 

Satelitný prijímač 1 12 5 60 

Úsporná žiarivka 5 15 5 375 

Stolná lampa LED 1 7,5 1 7,5 

Hi-Fi systém 1 20 2 40 

Miestnosť 2 – Kuchyňa so špajzou    

Mikrovlnná rúra 1 1000 0,15 150 

Kombinovaná 

chladnička A+ 

1 0,56kWh/deň 560 

Úsporná žiarivka 2 15 4 120 

Úsporná žiarivka 1 15 0,517 7,75 

Vysávač 1 1250 0,25 312,5 

Elektrický varič 1 2000 1,2 2400 

Miestnosť 3 – WC  

Úsporná žiarivka 1 9 1 9 

Miestnosť 4 – Kúpeľňa  

Úsporná žiarivka 2 13 2 52 
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Práčka A 1 850 0,33 280,5 

Miestnosť 5 – Spálňa 

Úsporná žiarivka 3 15 2 90 

Stolná lampa LED 2 5 1 10 

Miestnosť 6 – Detská izba 

Notebook 1 75 5 412,5 

Úsporná žiarivka 2 15 4 120 

Stolná lampa LED 1 7,5 2 15 

Miestnosť 7 – Chodba 

Úsporná žiarivka 4 15 3 180 

Celkový príkon (W): 5601  

Celková denná spotreba všetkých uvažovaných spotrebičov (Wh): 5476,75 

 

 Pretože sa nachádzam v oblasti ostrovného režimu, zvolil som spôsob vykurovania objektu 

kotlom na tuhé palivo. Použitie elektrického kotla alebo tepelného čerpadla by bolo energeticky 

náročné. V kuchyni je použitá na varenie jednoduchá a prenosná varná doska. Ohrev teplej vody je 

zabezpečovaný takisto kotlom na pevné palivo. V celom dome je použité úsporné osvetlenie, buď 

žiarivky alebo LED lampy. Doba dennej prevádzky spotrebičov môže byť individuálna a môže sa 

dosť odlišovať od trávenia voľného času užívateľov chaty. V tabuľke sa u niektorých spotrebičoch 

(napr. vysávač, práčka) udávajú doby denného využitia, neznamená to však ich každodennú 

prevádzku. Napríklad u práčky koeficient denného využitia 0,33 znamená, že pračka bude približne 

každý tretí deň využívaná jednu hodinu.  

4.1.1. Typové diagramy dodávky elektrickej energie 

Typový diagram dodávky elektrickej energie je vlastne spotreba elektriny v príslušnom odbernom 

mieste rozdelená do jednotlivých dňoch a mesiacoch. TDD je modelový priebeh spotreby rôznych 

typov odberateľov, ktorý bol vytvorený na základe skutočných meraní u veľkého počtu 

zákazníkov. Teda jednoducho povedané, TDD vyjadruje priebeh spotreby v čase. Do grafu sa 

premietajú faktory, ako zvýšená spotreba v zimných mesiacoch. Príčiny tejto zvýšenej spotreby sú 

kratšie dni, teda je skôr tma a potrebujeme viac svietiť. V prípade, že v objekte sa elektrina využíva 

aj na vykurovanie, vzrastie spotreba v zimných mesiacoch až 3 – násobne.  

 V mojom konkrétnom prípade som modeloval TDD pre rekreačnú chalupu, ktorá je 

celoročne využívaná hlavne však cez leto a voľné dni. Uvažoval som teda triedu č. 4 typových 

diagramov dodávok. Jedná sa o odberateľa kategórie D a uvažuje sa odber bez tepelného využitia 
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elektriny. Vo výpočte som použil vyššie vypočítanú celkovú dennú spotrebu všetkých spotrebičov, 

ktorú som prenásobil číslom 365. Dostal som teda ročnú spotrebu, ktorú som následne podelil 

súčtom všetkých koeficientov pre danú triedu č. 4. Ďalej som tento medzi – výpočet postupne 

prenásoboval koeficientmi priradenými jednotlivým hodinám v roku. Dostal som teda 

predpokladanú spotrebu v každej hodine, konkrétne 8760 hodnôt, čo sa rovná počtu hodín za jeden 

rok. TDD môžeme tiež nazvať ako záťažové profily. V mojom návrhu záťažové profily nadobúdajú 

veľký význam, pretože môžem lepšie a presnejšie regulovať účinnosť palivového článku 

v závislosti na aktuálnej spotrebe. Tieto diagramy rovnako ako výpočty som modeloval v programe 

MS Excel. Dané koeficienty v je možné získať zo stránok operátora trhu s elektrinou, ktorý sa 

venuje aj štatistickej činnosti. Keďže rekreačná chalupa je využívaná najmä v letnom období, 

budem sa zaoberať hlavne TDD v mesiacoch júl a august. Ako príklad som uviedol aj TDD dennej 

spotreby dvoch vybraných dní v letnom období, pozri obr. č. 28. [9] 

 Na nasledujúcej strane, pozri obrázok č. 29, sa nachádza typový diagram dodávky elektrickej 

energie pre navrhovaný objekt pre mesiac Júl. Vybral som práve tento letný mesiac, pretože je to 

obdobie dovoleniek a chata bude najviac využívaná práve v tomto mesiaci. Na modelovanom TDD 

elektriny pre Júl je možno si všimnúť pravidelné špičky a poklesy, ktoré súvisia so striedaním dňa 

a noci. Presnejšie hodnoty spotreby v závislosti na štádiu dňa vidíme na dennom TDD elektriny 

chaty. Trvalý odber elektriny pre pracovný deň sa pohybuje od hodnôt približne 100 Wh v nočných 

hodinách, nasleduje obedňajšia špička, kedy spotreba dosahuje okolo 250 Wh. V poobedňajších 

hodinách nastáva mierny pokles, ktorý je však nasledovaný takmer lineárnym rastom až po 21. 

hodinu. Vtedy je denná špička, čiže objekt má najväčšiu spotrebu z celého dňa. V náhodne 

vytypovanom, pracovnom dni - 15.7.2014 činila táto maximálna hodnota 300 Wh. Ak sa však 

pozrieme na mesačný typový diagram dodávky pre mesiac Júl, vidíme v niektorých dňoch aj 

atakovanie hodnoty približne 400 Wh. Jedná sa o víkendové dni, kedy sa typový diagram dodávky 

elektriny odlišuje od pracovného dňa najmä v čase od 8 hodiny rannej po 16:00. V grafe je možné 

vidieť, že počas víkendového dňa – 19.7.2014 nastáva denná špička odberu práve počas obeda 

a dosahuje hodnôt až spomínaných 400 Wh. Je to spôsobené tým, že sa predpokladá varenie obeda 

a vykonávanie iných energeticky náročnejších činností práve počas víkendu. Zvyšná časť krivky je 

takmer zhodná s krivkou spotreby elektriny počas pracovného dňa. V zimnom období by tieto 

diagramy spotreby vypadali trocha inak, krivka spotreby by bola podobná, ale priemerná spotreba 

by bola len o čosi málo vyššia. Pre potreby môjho návrhu tieto rozdiely zanedbám. 
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Obr. 28:  TDD dennej spotreby chaty  

 

Obr. 29: TDD spotreby chaty pre mesiac Júl 
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Obr. 30: Spotreba elektriny objektom v jednotlivých mesiacoch podľa TDD 

4.2. Aktuálne využitie vodíkových technológií a systémy dodávky elektriny a tepla 

na báze palivových článkov  

Síce celý trh s využitím vodíka v energetických aplikáciách je stále iba v počiatočných fázach 

vývoja, stacionárne aplikácie využívajúce vodík majú predpoklad dosiahnuť pokročilé postavenie 

na tomto trhu. Vodíkové palivové články môžu dodávať elektrinu, keď je po nej dopyt, môžu byť 

inštalované v autonómnych prevádzkach a majú úložný systém, ktorý nestráca energiu, keď nie je 

hneď zúžitkovaná. Tieto výhody boli rozpoznané priemyselnou sférou. Palivové články teda našli 

využitie aj pri dodávke tepla a elektrickej energie rôznym obydliam. Termín CHP je používaný 

vtedy, keď teplo aj elektrina je produkovaná iba z jedného, rovnakého paliva ako zdroja. Znamená 

to lepšiu využiteľnosť energie skrytej v palive. V mierke výroby energií pre rodinné domy sa 

používa pre takýto systém termín Micro – CHP. Systém Micro – CHP nahradzuje sieťovú dodávku 

elektriny a produkuje elektrinu priamo v mieste jej využitia. Takže straty prenosom odpadajú. 

Palivové články sú vhodne implementované do tohto systému, pretože aj elektrina aj teplo sú 

vyrábané z jedného zdroja. Systém môže byť napájaný aj bežnými vykurovacími palivami ako je 

zemný plyn. Elektrická účinnosť palivových článkov je vyššia v porovnaní s klasickou výrobou 

energie. Účinnosť dosahuje hodnôt nad 45 % oproti hodnotám účinnosti 25 až 35 % bežného 
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spaľovania. A keď aj teplo produkované článkom je využívané, celková účinnosť sa môže priblížiť 

k hodnote 98 %. Toto znamená lepšie využitie paliva, a tiež výrazné zredukovanie emisií oxidu 

uhličitého. Tieto palivové články môžu byť pripojené aj k sieti a nadbytočná energia môže byť 

predávaná, alebo naopak nedostatok energie môže byť kompenzovaný zo siete. Môžu tiež pracovať 

v súčinnosti s inými obnoviteľnými zdrojmi. V súčasnosti sú jednotky s palivovými článkami 

inštalované do rodinných domov, menšie systéme pre apartmány sú stále vo vývoji. Dnes sa 

používajú pre aplikácie typy PEMFC a SOFC. V spomenutých systémoch palivové články pracujú 

v priebehu dňa, keď požiadavky na spotrebu elektriny sú vysoké a môžu byť vypnuté počas noci, 

keď dopyt po elektrine a teplej vode je malý. Tento cyklus môže byť vykonávaný bez poškodenia 

článku a zvyšuje celkovú účinnosť systému. Potreba pripojenia siete je nutná pre štart jednotky 

každý deň. Ostrovný systém s vlastnými akumulátormi je drahšie riešenie. Jednotky s SOFC typom 

palivových článkov z dôvodu predĺženia ich životnosti je dobré pokiaľ možno nevypínať cyklicky. 

Ale zabezpečiť ich neustálu prevádzku. Pretože fungujú pri vyšších teplotách ako typ PEM, sú viac 

tolerantné na výskyt oxidu uhličitého v palive. To umožňuje určité zjednodušenia konfigurácie 

systému.  

 

Obr. 31: Systém dodávky elektriny a tepla na báze FC [40] 

 V súčasnej dobe je vývoj a komercializácia palivových článkov najpopulárnejšia v Japonsku. 

Je to spôsobené tým, že japonská vláda podporuje zavádzanie použitia článkov na výrobu elektriny 

a tepla domácnostiam. Projekt japonskej vlády nazvaný Energy Farm začal v roku 1990 výskumom 

vedúcim k vývoji 1 kW PEMFC systému schopného produkovať teplo aj elektrinu. Bol napájaný 

vodíkom vyrábaným z rozvodov plynu pre danú oblasť rôznymi technológiami: parným 

metánovým reformingom, ale aj membránovými reformátormi, ktoré efektívne oddeľujú čistý 

vodík. V rokoch 2003 až 2005 bolo niekoľko desiatok podobných jednotiek nainštalovaných. 

V roku 2009 ich už bolo nainštalovaných okolo 3000. Komercializácia podporovaná dotáciami 
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od japonskej vlády pre majiteľov takýchto jednotiek začala roku 2009. Po tomto roku viac ako 

20 000 jednotiek bolo uvedených do prevádzky v japonských domácnostiach. Tieto 3 hlavné 

spoločnosti sú hlavnými producentmi palivových článkov v krajine: Panasonic, Toshiba a JX 

Nippon Oil and Energy vystupujúca pod obchodným názvom Eneos Celltech brand. Ďalšie 

plynárenské spoločnosti zabezpečujú distribúciu plynu a výrobu vodíka. Posledná verzia systému 

ponúka zníženie menovitého výkonu jednotky z 1 kW na 0,7 kW, čím jednotka lepšie napĺňa dopyt 

elektriny japonských domácností. Ponúka tiež 3 % zlepšenie účinnosti a zaberá o 49 % menej 

plochy. Súčasne sa cena tohto produktu znížila o 20 %. Pokračovanie vylepšení a znižovania cien 

je cesta za úspechom pre tieto jednotky palivových článkov. Pre japonské apartmány sú plánované 

systémy o polovičnej veľkosti oproti súčasným systémom pre domy. Úspech tohto projektu bol 

inšpiráciou začať podobné projekty aj v krajinách ako Kórea, Dánsko, Nemecko, USA, či Veľká 

Británia. [40] 

 Na európsky trh bude prvý kogeneračný systém na báze palivových článkov typu PEM 

pre domácnosti dovezený tento rok a začne sa predávať v apríli v Nemecku. Systém je spoločným 

produktom spoločností Panasonic Corporation a Viessman Group. Jednotka palivového článku bola 

vyrobená v Japonsku firmou Panasonic a jednota špičkového zaťaženia bojlera s nádržou teplej 

vody bola vyvinutá spoločnosťou Viessman. Úlohou tohto systému pri spolupráci s inteligentnou 

distribúciou elektriny – smart grid je zníženie už aj tak dosť zaťaženej distribučnej sústavy. 

V porovnaní so samostatnou výrobou tepla a elektriny sú zredukované emisie oxidu uhličitého 

o 50 %. Micro – CHP systémy založené na báze palivových článkov poskytujú nielen vynikajúce 

vyhliadky pre chránenie životného prostredia, ale aj pre zvyšovanie účinnosti výroby energií. Prvý 

produkt na európskom trhu na báze FC pre domácnosti využívajúci technológiu PEM by mal podľa 

predbežných odhadov firiem byť inštalovaný do minimálne niekoľko desať tisíc domácností 

v Európe. Systém palivových článkov, ktorý môže byť inštalovaný do suterénu alebo technickej 

miestnosti, sa skladá z integrovaného zásobníka teplej vody, pomocných bojlerov ako aj samotnej 

jednotky FC. Samozrejmosťou sú informácie o prevádzkovom stave systému odosielané na tzv. 

smart telefón alebo tablet. Taktiež je možné riadenie systému na diaľku. Panasonic sa stal prvým 

priekopníkom s palivovými článkami na japonskom trhu a spojenie s firmou Viesmann, ktorá má 

dlhodobú tradíciu v technológii vykurovania bojlermi, prinieslo jedinečný produkt na nemecký trh. 

Podrobnejšia špecifikácia produktu je uvedená v prílohe E. [41]  

 Doteraz boli princípy dodávky elektriny založené čisto iba na báze palivových článkov 

zriedkavé. Väčšinou sa vyskytujú systémy využívajúce vodíkové technológie pre účely akumulácie 

elektrickej energie. Princíp doteraz použitých systémov založený na obnoviteľných zdrojoch 

spočíva vo výrobe elektriny pomocou solárnych modulov umiestnených na streche objektu. 

Vyskytuje sa však aj kombinácia s veternými turbínami. Slnečná energia ako jediný, použitý zdroj 

energie je premieňaná na jednosmerný prúd v kolektoroch. Vhodné zvolené meniče slúžia 

k premene jednosmernej na striedavú energiu. Tým sa zabezpečí možnosť využívania tejto energie 

spotrebiteľmi v priebehu dňa. Tento jedinečný systém však navyše umožňuje pri prebytku 

vyrobenej elektriny akumulovať nadbytočnú elektrinu. Batérie môžu byť nabité v priebehu dňa 



4. NÁVRH SYSTÉMU NA BÁZE PALIVOVÝCH ČLÁNKOV PRE DODÁVKU ELEKTRICKEJ ENERGIE  

38 

a vo večerných alebo nočných hodinách môžu slúžiť ako zdroj. Prebytok slnečnej energie v letných 

mesiacoch môžeme použiť na napájanie elektrolyzérov. Elektrolyzéry vyrábajú vodík, ktorý 

uskladníme v tlakových nádobách a v zimných mesiacoch za pomoci palivových článkov môžeme 

premieňať vodík naspať na elektrinu. Pri tejto premene vzniká však aj odpadové teplo, ktoré 

môžeme použiť ako zdroj teplej vody alebo jej zálohu. Takže batérie sú určené na tzv. krátkodobé 

skladovanie a tlakové nádoby na dlhodobé skladovanie. Objekt s takým systémom môžeme 

považovať za plne energeticky - nezávislý. Takže keď zhrniem momentálnu situáciu, trend je taký, 

že zopár spoločností uviedlo do prevádzky zopár kompletných jednotiek obsahujúcich palivové 

články určených pre domácnosti. Ich výkon je dostatočný a pokryje spotrebu menšieho bytu, či 

rodinného domu. Zatiaľ však tieto produkty európsky trh nedobili. Medzi dominantné firmy na trhu 

patria Fronius International, spoločnosť Ballard, Panasonic, firma Horizon a niektoré ďalšie.  

 

Obr. 32: Dom budúcnosti podľa spoločnosti Fronius International [10] 

Zhrnutie o vodíkových energetických systémov: 

 Výroba, uskladnenie a dodávka „zelenej“ energie vo forme vodíka. 

 Efektívne spájanie elektrolyzérov s obnoviteľnými zdrojmi energie je kľúčový, 

technologický krok. 

 Hybridné, akumulačné systémy (vodík / batérie). 

 Aplikácie týchto systémov ako záloha energie v telekomunikačných spoločnostiach. 

 Aplikácie systémov v domácnostiach a neprodukujú žiadne emisie oxidu uhličitého. 

 Elektrolyzéry pre výrobu vodíka v ostrovnom režime. [42] 



4. NÁVRH SYSTÉMU NA BÁZE PALIVOVÝCH ČLÁNKOV PRE DODÁVKU ELEKTRICKEJ ENERGIE  

39 

4.3. Určenie strát jednotlivých častí systému v autonómnej prevádzke 

Výpočtom som stanovil určitú priemernú dennú spotrebu navrhnutej chaty. Táto hodnota pre účely 

návrhu systému a stanovenia presného množstva elektriny, ktoré musí byť vyrobené, však musí byť 

navýšená z dôvodu strát. V každom elektrickom zariadení vznikajú straty, ktoré sa premieňajú 

na teplo a to musíme rešpektovať. Konkrétne v našom systéme budú vznikať straty vo vodičoch, 

v akumulátore, v meničoch. Vo vodičoch sa počítajú priemerné straty 3 %. Straty pri nabíjaní 

akumulátora sú cca 10 %. Straty v meniči napätia sú závislé na typu meniča, obvykle sa pohybujú 

okolo 10 %. V manuáli mnou vybratého striedača som našiel jeho maximálnu účinnosť 95 %. 

Účinnosť stabilizačného meniča je približne 90 %. Straty by sa dali znížiť napájaním svietidiel 

na 12 V, teda by boli napájané priamo z akumulátorov. Nevýhodou napájania svietidiel z meniča sú 

vnútorné straty meniča. Avšak výhodou napájania svietidiel na 230 V je obrovský výber LED 

svetelných zdrojov. Vo svojom návrhu uvažujem s napájaním všetkých spotrebičov cez menič. 

Teraz načrtnem, kde by vznikli možné úspory pri využívaní akumulátorov pre napájanie 

spotrebičov nízkeho napätia. Uvažujem teda s napájaním polovice spotreby prostredníctvom 

vyrobenej energie v palivových článkoch priamo cez menič a ďalej s uskladnením polovice 

vyrobenej energie v akumulátoroch, a táto energia by bola neskôr dodatočne použitá pre napájanie 

spotrebičov na nízke napätie. Straty vznikajúce v meniči napätia a v akumulátore by boli teda 

polovičné, pretože vlastne polovica spotrebovanej energie menič obíde. Maximálna účinnosť 

meniča je 95 %. Tak výsledné straty meniča pri tejto realizácii budú iba 2,5 %. Ako som uviedol, 

straty pri nabíjaní sú cca 10 %, teda polovica hodnoty strát je 5 %.  Polovičné straty sú dosadené 

odhadovo. Presný pomer využitia meniča a akumulátorov pre napájanie spotreby sa môže 

vo výpočte meniť podľa toho ako v skutočnosti menič využívame. V mojom návrhu by napájanie 

LED svietidiel na nízke napätia však nespôsobilo výraznú úsporu v stratách. Ich spotreba tvorí 

zanedbateľnú časť v celkovej spotrebe, a tak prevažná časť energie by musela aj tak prejsť 

meničom, a byť skonvertovaná na striedavú energiu. Ďalšou nevýhodou je, že všetky DC 

spotrebiče (televízor, mikrovlnná rúra) okrem LED žiaroviek sú výrazne drahšie ako AC 

spotrebiče. Straty pri nabíjaní akumulátoru alebo straty v meniči majú zhruba lineárny priebeh. 

Pri zväčšení nabíjacieho prúdu, alebo prúdu pretekajúcom meničom sú straty vyjadrené 

v percentách pri akumulácii, v meniči zhruba rovnaké ako pred zvýšením. [14] 

 Spotrebovaná elektrická energie vrátane strát sa spočíta: 

  𝑊𝑐𝑒𝑙𝑘 =
𝑊

𝜂𝑉.𝜂𝐴.𝜂𝑀.𝜂𝑆
 (7) 

 Kde:  

𝜂V – účinnosť prenosu energie vo vodičoch  

𝜂A – účinnosť pri akumulácii 

𝜂M – účinnosť meniča napätia 

𝜂S – účinnosť meniča slúžiaceho na stabilizáciu 
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   𝑊𝑐𝑒𝑙𝑘 =
5476,75

0,97.0,9.0,95.0,9
= 7337,4 𝑊ℎ (8) 

 Celková spotreba vrátane strát na jednotlivých komponentoch systému dodávky elektriny je 

teda 7337,4 Wh. Túto priemernú dennú hodnotu energie bude musieť teda palivový článok vyrobiť.  

   
5476,75

7337,4
. 100 = 74,64 %  (9) 

 Čistá účinnosť systému je 74,64 %, teda straty systému činia 25,36 %. Je to presnejšia 

hodnota ako keby som iba čisto zrátal dielčie straty komponentov. Pri jednoduchom sčítaní strát 

(3+5+10+10=28 %) sa počítajú aj straty zo strát. 

4.4. Voľba vhodných prvkov systému 

Systém, ktorý je preberaný v mojej diplomovej práci by sa mohol v budúcnosti stať zdrojom 

elektrickej energie pre nízkoenergetické, vysoko efektívne domy. Mojou úlohou bude rozobrať 

podrobnejšie jednotlivé časti tohto systému, v ktorej sa vyrába elektrina pomocou palivových 

článkov. Teda budem sa zaoberať návrhom palivového článku a meniča a ďalších súčastí. Budem 

uvažovať, že budem mať dostatočné zásoby vodíka v tlakových nádobách.  

 Systém bude obsahovať: 

 palivový článok, 

 vodíkové tlakové fľaše pre uskladnenie vodíka a komponenty pre rozvod plynu,  

 akumulátor a sledovač jeho stavu, 

 meniče napätia, 

 prepojovacie vodiče, 

 riadiaci systém. 

 

Obr. 33: Blokové schéma systému pre dodávku elektriny 
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 Základná najmenšia časť palivového článku má nelineárnu volt - ampérovú charakteristiku 

s napätím naprázdno 1,2 V. Články sú zoskupené sériovo dokopy za účelom dosiahnuť určité 

vhodné napätie. Na základe výstupných parametrov palivového článku určujeme menič, ktorý je 

schopný konvertovať jednosmerné napätie palivového článku na trojfázový striedavý prúd. 

Pred tento menič je vhodné zaradiť stabilizačný transformátor, ktorý upravuje napäťovú úroveň 

zoskupenia palivových článkov na vhodnú a hlavne stabilnú úroveň pre napájanie meniča. Palivový 

článok považujem za mäkký zdroj, čiže zmena záťaže (prúdu) predstavuje veľkú zmenu napätia. 

Pre použitý modul Nexa je to zmena od 43 V naprázdno až po 26 V pri maximálnom zaťažení. 

Vyhladzovanie prebieha na AC – strane meniča, kde môžu byť integrované vhodné prvky ako sú 

reaktory a filtre. Posledným prvkom sú ističe, ktoré pripájajú celý zmienený systém k záťaži. 

V prípade poruchy zareagujú a odpoja systém s palivovým článkom. [11] 

4.4.1. Vodíkové hospodárstvo  

Reakčný plyn vodík bude skladovaný v štandardných tlakových fľašiach, ktoré majú celkový 

vodný objem 800 l. V chate bude uskladnený zväzok 16 tlakových fliaš. Každá fľaša obsahuje 

celkom 9 m3 plynného vodíku pod tlakom 200 bar. Vodný objem jednej fľaše je 50 l. Teda tento 

zväzok obsahuje dokopy 144 m3 vodíka. Na obrázku č. 34, ktorý je prevzatý z manuálu použitého 

palivového článku, je možné vidieť spotrebu vodíka palivovým článkom pri rôznom zaťažení. 

Pri zaťažení na plný menovitý výkon (1200 W) je spotreba vodíka cca 18 l/min. Keby sme čisto 

teoreticky počítali stálu prevádzku modulu Nexa na plný menovitý výkon, tak by sme zistili, že 

pri spotrebe 18 l/min by nám vydržal tento zväzok na 5,6 dňa. Tento prípad je však nereálny. 

Pri prepočítaní na aký dlhý čas vystačia zásoby vodíka jedného zväzku pre chatu vychádzam 

z vypočítanej dennej spotreby elektriny. Môžem teda uvažovať, že denný dopyt po elektrickej 

energii cca 5,477 kWh vyrobí daný modul Nexa za cca 4,56 hodiny pri plnom výkone. Reálne však 

palivový článok musí vyrobiť až 7337,4 Wh po započítaní strát systému. Toto množstvo energie 

vyrobí článok za 6,12 hodiny. Prenásobením tejto časovej doby spotrebou vodíka dostaneme 

požadované denné množstvo 6609,6 litrov plynného vodíka. S touto priemernou dennou spotrebou 

vodíka by užívateľom zväzok 16 tlakových fliaš vydržal na obdobie 21,79 dňa. Cena za jeden 

zväzok tohto množstva fliaš s vodíkom čistoty 4.0 = 99,99 %, ktorý je nutný pre prevádzku modulu 

Nexa je 9167 Kč. Uvažujem lacnejšiu variantu, teda že si zabezpečím dopravu sám a nebudem 

platiť dopravu firme, od ktorej nakupujem vodík alebo inej sprostredkovateľskej firme. V takomto 

prípade vychádzajú priemerné mesačné náklady 13042 Kč, pozri tabuľku č. 5. Táto čiastka je už 

celkom reálna, aj keď je to stále dosť vysoká čiastka v porovnaní s ostatnými alternatívnymi 

zdrojmi pre dodávku elektrickej energie.  
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Obr. 34: Spotreba vodíku vybraného palivového článku [12] 

Tab. 5: Výpočet spotreby vodíka pri maximálnom zaťažení článku 

 Modul  Nexa: Výpočet: Chata: 

Výkon / Spotreba: 1200 W 7337,4/1200 = 6,12 hod. 7337,40 Wh 

Spotreba vodíka: 18 l / min 18.60.6,12 = 6609,60 l 6609,60 l / deň 

 Zásoby v 1 

zväzku: 

 

Dĺžka možnej prevádzky 

na 1 zväzok – 16 fliaš: 

16 fliaš = 144000 l 

vodíka 

144000/6609,60 = 21,79 

dňa 

21,79 dňa 

Mesačné náklady: 1 zväzok = 9167 Kč 9167.31/21,79 = 13042 Kč 13042 Kč = 

474 eur 

 

 Teraz prevediem ešte výpočet spotreby vodíka a mesačné náklady na jeho kúpu pri zaťažení 

článku 300 W. Ako bolo dokázané laboratórnym meraním, ktoré som spracoval v bode 2.5. – 

konkrétne v tabuľke č. 1., článok pracuje pri výkone 300 W s maximálnou účinnosťou – 51,2 %. 

Preto urobím výpočet spotreby vodíka pre tento stav, aby som videl prípadné mesačné úspory 
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oproti stavu, keď modul pracuje na plný výkon. Ako vidno v spomínanej tabuľke č. 1. spotreba 

vodíka bola 24 litrov za 5 minút. Keďže som však aj v prechádzajúcom výpočte mesačných 

nákladov počítal s hodnotu uvedenou v manuáli modulu NEXA, urobím tak aj teraz. Po odčítaní 

hodnoty spotreby pre 300 W z manuálu vidím rozdiel oproti hodnote, ktorú som získal z merania. 

Pri meraní bola spotreba približne 4,8 litra za minútu a manuál NEXA uvádza cca 3,2 litra/min. 

Optimálnu hodnotu výkonu modulu musím pre môj výpočet trocha navýšiť, aby dokázala pokryť 

spotrebu vrátane strát za 1 deň. Teda aby výsledky bolo možné porovnať s predchádzajúcim 

výpočtom. Navýšená hodnota bude 305,725, avšak tento rozdiel 5,725 W neovplyvní optimálnu 

účinnosť. Zvyšok výpočtu bude rovnaký ako výpočet nákladov pri maximálnom zaťažení. 

Výsledok mi teda ukázal, že omnoho výhodnejšie je prevádzkovať článok nepretržite pri výkone 

okolo 300 W, než pri menovitom výkone modulu len pár hodín. Pri tomto trvalom výkone by nám 

jeden zväzok fliaš vydržal  približne na jeden mesiac a mesačné náklady činia 9094 Kč, pozri 

tabuľku č. 6. Úspora oproti prevádzke na maximálny výkon je 3948 Kč, čo nie je zanedbateľná 

čiastka. Tento rozdiel v spotrebe vodíka a tým aj v nákladoch pri porovnaní dvoch rozličných 

stavoch prevádzky je daný tým, že pri hodnote výkonu 300 W je omnoho účinnejšia premena 

energie vodíka na elektrickú energiu modulom ako pri plnom výkone modulu.  

Tab. 6: Výpočet spotreby vodíka pri prevádzke článku s maximálnou účinnosťou 

 Modul  Nexa: Výpočet: Chata: 

Výkon / Spotreba: 305,725 W 7337,4/305,725 = 24 hod. 7337,4 Wh 

Spotreba vodíka: 3,2 l / min 3,2.60.24 = 4608 l 4608 l / deň 

 Zásoby v 1 zväzku:  

Dĺžka možnej prevádzky 

na 1 zväzok – 16 fliaš: 

16 fliaš = 144000 l 

vodíka 

144000/4608 = 31,25 dňa 31,25 dňa 

Mesačné náklady: 1 zväzok = 9167 Kč 9167.31/31,25 = 13042 Kč 9094 Kč = 

330 eur 

 

 Vodíkové hospodárstvo teda zabezpečuje uskladnenie a rozvod plynného vodíka. Skladá sa 

z rozvodov, zásobníkov, mechanických a elektromagnetických ovládacích ventilov a hmotnostných 

prietokomerov. Rozvody sú realizované nerezovými oceľovými trubkami a spájajú zásobníky – 

tlakové fľaše so stlačeným vodíkom s palivovým článkom. Druhý potrebný reakčný plyn je kyslík, 

ktorý palivový článok získava zo vzduchu. Opäť uvediem hodnotu spotreby plynu pri maximálnom 

výkone. Teda pri plnom výkone článok odoberá približne 110 l vzduchu za minútu. [13] 

4.4.2. Palivový článok 

Za zdroj energie v mojom návrhu bol použitý nízkoteplotný palivový článok Nexa Power Module 

typu PEM. Výrobcom je kanadská firma Ballard a jeho menovitý elektrický výkon je 1200 W 
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a menovité napätie 26 V. Použitý bol teda modul, ktorý sa nachádza v školskom laboratóriu 

a na ktorom boli vykonané merania. Modul je vhodný pre vnútorné použitie, neprodukuje škodlivé 

emisie a je tichý. Vyžaduje nízku údržbu a veľkými prednosťami sú automatizovaný prívod paliva 

aj odvod odpadných produktov. Všetky tieto činnosti zabezpečujú podporné zariadenia. Kompresor 

vháňa atmosférický vzduch nutný pre reakciu a tiež pre chladenie. Článok typu PEM nepotrebuje 

žiadne externé zvlhčovače membrány. V systéme je obsiahnutý zvlhčovač reakčného vzduchu, 

ktorý tiež odvádza produktovú vodu. Tzv. purge cell = očistný článok, už bol spomínaný 

pri výsledkoch merania v bode 2.5. Vyhodnocuje stupeň znečistenia aktívnej plochy anódy. 

Na základe rozsahu znečistenia dochádza k spomínaným prefukom. Modul teda obsahuje všetky 

nutné zariadenia pre reguláciu chodu modulu. Komunikuje s PC pomocou rozhrania RS 232. 

Modul Nexa je plne procesorom riadené zariadenie. Firmu Ballard som kontaktoval ohľadom cien 

rôznych palivových článkov. V prílohe A je katalóg aj s cenami palivových článkov o rôznych 

výkonoch. V ďalšej prílohe I je možné si pozrieť schematické znázornenie modulu Nexa 

obsahujúce zoskupenie tzv. stack palivových článkov a podporné zariadenia. 

 

Obr. 35: Nexa Power Module 

 Technické parametre palivového článku: 

 V uvedenej tabuľke uvádzam všetky dôležité údaje týkajúce sa výkonu článku, jeho emisií, 

rozmerov, hmotnosti a životnosti. Životnosť článku je definovaná v manuáli. Sú tam uvedené 

pojmy – Beginning of the Life (BOL), tento pojem zahrňuje obdobie prvých 40 hodín prevádzky. 

Ďalší uvedený je pojem – End of the Life (EOL), ktorý je špecifikovaný výstupným napätím 

menším než 22 V. Vstupné parametre modulu sú informácie o tom, aké vlastnosti musí mať 

dodávané palivo a okysličovadlo, aké parametre má napájacia batéria a v neposlednom rade som 

uviedol požiadavky na pracovné prostredie. [12] Manuál palivového článku je možné stiahnuť 
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z odkazu: http://my.fit.edu/~swood/Fuel%20Cell%20Manual.pdf, kde je v prípade potreby možné 

získať ďalšie informácie o module Nexa. 

Tab. 7: Technické parametre modulu NEXA [12] 

Výstupy: Názov: Definícia: Veľkosť: 

Výkon: Menovitý výkon:  1200 W 

Napätie: Rozsah napätia menovitého: 22 V – 50 V 

Doba štartu: Na menovitý výkon zo 

studena: 

2 minúty 

Emisie: Hluk: Max. hluk vo vzdialenosti 1m: 72 dB 

Voda: Max. produkovanej vody pri 

menovitom výkone: 

870 ml / hod 

Technické 

parametre: 

Rozmery: Dĺžka – šírka – výška 56.25.33 

Hmotnosť: m 13 kg 

Životnosť: Prevádzková: Minimálny počet hodín 

prevádzky pred EOL 

1500 hodín 

Cyklická: Minimálny počet cyklov štart 

– stop pred EOL 

500 

Vstupy:    

Palivo: Čistota:  99,99 % 

Tlak:  70 – 1720 kPa 

Parametre 

ss zdroja: 

Napätie:  18 – 30 V 

Výkon: Max. výkon počas štartu 60 W 

Požiadavky 

na pracovné 

prostredie: 

Umiestenie:  Vonkajšie & 

vnútorné 

Okolitá teplota:  3 °C – 40 °C 

Vlhkosť:  0 % - 95 %  

 

 Voľba palivového článku by mala v prvom rade záležať na výške spotreby elektrickej 

energie zvoleného objektu, ale podstatnú úlohu budú zohrávať aj ďalšie fakty: životnosť, 

prevádzkové podmienky a v neposlednom rade cena. Treba poznamenať, že modul NEXA je 

primárne demonštračné zariadenie k laboratórnym účelom. Preto je životnosť iba 1500 hodín 

vychádzajúc z hodnôt uvedených v manuáli modulu Nexa. Komerčné aplikácie na rovnakom 

http://my.fit.edu/~swood/Fuel%20Cell%20Manual.pdf
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princípe dosahujú aspoň 10 000 prevádzkových hodín, a to ešte pre menovité plné zaťaženie. Keď 

sú prevádzkované na nižších výkonoch a nie nepretržite, môže byť ich životnosť aj 15 000 hodín. 

Spomínaný článok typu PEM, teraz uvádzaný na trh má uvádzanú dobu životnosti až 60 000 hodín, 

pozri príloha E. V mojom systéme použitý modul Nexa stojí približne 9065 eur s DPH.  

4.4.3. Akumulačný prvok a sledovač jeho stavu   

Energiu, ktorú vyrobí palivový článok, je samozrejme možné ihneď spotrebovať, ale musím 

počítať aj s uschovaním energie pre neskoršie použitie. Musím však spomenúť, že sa jedná o veľmi 

nehospodárne riešenie uschovávať vyrobenú energiu z FC do akumulátorov. Dalo by sa zaobísť 

v mojom návrhu aj bez akumulačného členu, to by som však musel kontrolovať neustále aktuálnu 

spotrebu.  V prípade prekročenia limitnej hranice by som to musel riešiť blokovaním spotrebičov. 

Toto riešenie by nebolo veľmi komfortné a tak som sa rozhodol použiť akumulačné batérie. Keď si 

pripomeniem typový diagram dodávky elektriny a celkovú dennú spotrebu chaty, všimnem si, že 

celková spotreba je nerovnomerne rozložená. Predsa len najviac potrebujem využívať spotrebiče  

v poobedných alebo večerných hodinách. V návrhu budem musieť teda uvažovať aj 

s akumulačným prvkom a ďalej uvediem dôvody. Treba najskôr hlavne zvážiť potrebnú kapacitu 

akumulátorov a na aké dlhé obdobie by mala táto kapacita pokryť dopyt po elektrine vrátane strát 

v systéme dodávky energie pri výpadku modulu alebo chýbajúcich vodíkových zásobách. Táto 

úvaha je dôležitá hlavne z ekonomického hľadiska. Batérie budú v mojom návrhu využívané 

hlavne v nočných hodinách, kedy je priemerná spotreba elektriny pre modelovaný deň 125 

Wh a nebudú vykonávané energeticky náročnejšie činnosti. Príkon bude takmer konštantný 

a pri takejto nízkej hodnote príkonu by nebolo vhodné využívať palivový článok ako zdroj energie. 

Ako už bolo rozoberané, pre použitý modul Nexa typu PEM, s menovitým výkonom 1,2 kW totiž 

účinnosť prudko klesá pri menšom aktuálnom výkone než 200 W. Pri hodnote 300 W dosahuje 

tento modul približne najvyššiu účinnosť cca 50 %. Cez deň budú batérie opätovne dobíjané 

a po dobití odpojené. Použitie cez deň bude nevyhnutné iba v prípade, že aktuálny príkon prekročí 

limitnú hranicu palivového článku 1,2 kW. Táto situácia bude nastávať pri vykonávaní činností 

na variči alebo v mikrovlnnej rúre. Celý systém však bude riadený kvalitným elektronickým 

riadiacim systémom a tak prípadný rozdiel bude dotovať práve akumulačná jednotka. Hlavnými 

funkciami akumulátorov budú teda: hradenie spotreby v nočných hodinách, cez deň dotovanie 

rozdielu pri zvýšenej spotrebe nad 1200 W a pri možnom výpadku palivového článku jeho plné 

zastúpenie na určitú dobu. 

 Teraz sa budem zaoberať výberom vhodného typu batérií. Existuje veľa typov akumulátorov. 

Najlacnejšie a najpoužívanejšie pre ostrovné režimy sú olovené akumulátory. Poznáme dva typy: 

 Prvým z nich sú olovené akumulátory so zaplavenými elektródami. Vnútri sa nachádza 

koncentrovaná kyselina sírová, ktorá plní funkciu elektrolytu a sú v nej ponorené olovené 

elektródy. Elektródy pri vybíjaní uvoľňujú elektróny. Tento typ môžem zaradiť medzi 

údržbové akumulátory, treba dolievať destilovanú vodu a kontrolovať hladinu elektrolytu. 
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 Ďalej sú to olovené bezúdržbové VRLA (Valve Regulated Acid batteries – ventilom riadené 

olovené) akumulátory. Sú hermeticky uzavreté a sú riadené tlakovým ventilom. 

Bezúdržbové akumulátory tohto typu sa delia na: gélové akumulátory – elektrolyt je 

vo forme hustého gélu a AGM akumulátory – kvapalný elektrolyt je nasiaknutý do sklenej 

hmoty.  

 Výhodou prvého typu je väčší nabíjací prúd, výhodami druhého typu sú bezúdržbovosť, 

lepšia manipulácia, možnosť uloženia kdekoľvek v hocijakej polohe, menšie samovybíjanie 

a väčšia využiteľná kapacita. Menší nabíjací prúd nie je problém pre môj návrh a tak som sa 

nakoniec rozhodol pre AGM akumulátor hlavne kvôli tomu, že sú schopné dávať až o 30 % vyšší 

okamžitý výkon ako gélové. Sú tiež ľahšie o 10 % pri rovnakej kapacite a podávajú vysoký výkon 

aj pri nízkych teplotách. Udávané životnosti či už akumulátorov so zaplavenými elektródami alebo 

typu VRLA sú pri priemernej využiteľnej kapacite až 80 % 8 rokov. Musím spomenúť aj 

autobatérie, ktoré kvôli nízkej cene by tiež mohli padať do úvahy. Ich životnosť v ostrovnom 

režime by však bola iba zhruba 2 roky pri využiteľnosti 50 % kapacity. Sú konštruované pre veľký 

prúd za krátku dobu. Porovnaním životností a vlastností vidím, že autobatérie sú nevhodné 

pre autonómny režim.  

 Existuje aj drahší variant pre ostrovné systémy, to použitie LiFePO4 akumulátorov. Tento 

typ má vylepšené mnohé vlastnosti v porovnaní s bežnými olovenými akumulátormi. 

V nasledovných krokoch vysvetlím aké. Pri výbere vhodného prvku pre akumuláciu musíme vždy 

posúdiť nasledujúce parametre: 

 Investičné náklady. 

 Životnosť, ktorá ale závisí na nasledujúcom parametre. 

 Priemerná hĺbka vybíjania. 

 Odolnosť voči prostrediu. 

 Keďže v ostrovnom režime počítam s každodenným vybíjaním a nabíjaním batérií, dochádza 

k tzv. cyklickému používaniu. Tento druh využívania výrazne skracuje životnosť. Za jeden cyklus 

sa považuje jedno vybite a jedno nabitie. Zvyčajne sa uvažuje vybitie zo 100 % na hodnotu 20 % 

a znova na 100 %. Teda počítame s určitou využiteľnou kapacitou batérie 80 %. Dôležité 

pre životnosť je nevybíjať batérie úplne, musí byť stanovená určitá maximálna prípustná hranica 

vybíjania. Väčšina výrobcov udáva životnosť 8 rokov. Avšak niekde môže byť hĺbka vybíjania 

pri tejto zadefinovanej životnosti iba 20 %. So zväčšujúcou sa hĺbkou vybíjania klesá životnosť 

batérií. 
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Obr. 36: Graf vyjadrujúci závislosť medzi hĺbkou vybitia v percentách a počtom cyklov, ktoré olovené batéria vydrží [15] 

 Pri použití v mojom systéme neuvažujem takéto hlboké vybíjanie. Keby som však zobral 

prípad každodenného hlbokého vybíjania a kúpy lacnej olovenej batérie, ktorá ma skutočnú 

životnosť pri využiteľnej kapacite 80 % iba dva roky, je jasné, že by som musel predimenzovať 

plánovanú kapacitu minimálne o 4 – násobok, aby som zaistil priemernú hĺbku vybíjania približne 

25 %. Toto riešenie by však bolo veľmi neekonomické. 

 Použitím nového druhu akumulátoru Lithium – železo – fosfátového (LiFePO4) však 

môžeme predĺžiť životnosť až na 4000 až 8000 cyklov. A navyše tento cyklus ráta s ozajstným 

poklesom kapacity až o 80 %. Nákupná cena je miene vyššia – 2 až 3 násobne oproti vybratému 

typu AGM, ale je vykompenzovaná dĺžkou života a lepšími prevádzkovými vlastnosťami. Takže 

tento druh vyniká vlastnosťami ako: 

 Schopnosť dodávať vysoký prúd pri špičkových odberoch. 

 Takmer tu neexistuje samovybíjanie.  

 Nízka výrobná cena. 

 Vynikajúca tepelná stabilita. 

 Bezpečnosť – nevznikajú žiadne plyny. 

 Vysoká špecifická kapacita až 170 mAh / g. 

 Nemajú pamäťový efekt. 

 Problém môže nastať pri spolupráci s meničom napätia. S týmito drahšími typmi batérií 

pracujú iba niektoré typy vybraných meničov. V mojom návrhu vybratý menič SMA SUNNY 

ISLAND 4248 má v manuáli doporučený typ olovených akumulátorov. Takže záverom o typoch 

batérií by som povedal, že správne rozhodnutie výberu typu batérií by malo súvisieť hlavne 

s uvažovaním o hĺbke potrebného vybíjania batérií v danom systéme. 
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 Výpočet minimálnej kapacity batérií: 

  𝑄𝐴 =
𝑊.𝑇

𝑈𝐷𝐶.𝑇𝑀𝐴𝑋.𝜂𝑀.𝜂𝑉
 (10) 

 Kde: UDC – jednosmerné napätie akumulátora 

  T – navrhnutá doba čerpania elektriny z akumulátorov 

  TMAX – maximálna hranica vybíjania akumulátoru 

  𝜂M, 𝜂V – vyššie spomenuté účinnosti meniča a vodičov 

  𝑄𝐴 =
7337,4.1,5

48.0,8.0,95.0,97
= 311 𝐴ℎ (11) 

 Obdobie, počas ktorého by batérie mali byť schopné zásobovať spotrebu energiou som zvolil 

na 1,5 dňa. Výber dlhšieho obdobia mi prišlo zbytočné. Vo výpočte tiež uvažujem iba so stratami 

meniča a vodičov. Straty nabíjaním ma nezaujímajú, pretože energia už je nahromadená 

v batériách. [7], [14], [15] 

 Zvolím teda 16 akumulátorov typu AGM s menovitou kapacitou 80 A zapojené do série po 4 

v 4 vetvách. Celkové menovité napätie bude teda 48 V a kapacita 320 Ah. Cena jednej batérie 

firmy VISION typu VB80-12 je 140 eur. Teda výsledné investičné náklady na batérie sú 2240 eur. 

[28] Sledovač stavu batérií je podmienkou pre uznanie záruky akumulátorov a tiež zabezpečuje 

monitorovanie stavu akumulátorov, čím predlžuje ich životnosť a zabraňuje poškodeniu. Podáva 

stav o aktuálnom napätí akumulátorov – stavu nabitia, ďalej aktuálne množstvo prúdu, ktoré ide 

do alebo z akumulátorov. Vybral som typ sledovača BMW 600S od firmy Victron energy blue 

power. Je určený pre napätie v rozsahu 9,5 až 90 V a pre celkovú kapacitu akumulátorov od 20 Ah 

do 9999 Ah. Jeho cena je cca 140 eur. [35] 

4.4.4. Meniče 

Pevnou súčasťou systému sú aj dva meniče. Najskôr sa zmienim o stabilizačnom meniči 

pripojenom na výstupné svorky palivového článku. Má za úlohu upravovať napäťovú úroveň 

zoskupenia palivových článkov na vhodnú a hlavne stabilnú úroveň pre napájanie meniča. Palivový 

článok ako som už spomenul, považujem za mäkký zdroj, preto je použitie stabilizátora 

nevyhnutnosťou. Použil som typ MEANWELL SD-1000L-48. Jeho cena je cca 275 eur. 

Tab. 8: Parametre stabilizačného meniča [26] 

Výstupné hodnoty: 

DC napätie: 48 V 

Menovitý prúd: 21 A 

Menovitý výkon: 1008 W 

Rozsah výstupného napätia: 46 - 60 V 
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Vstupné hodnoty: 

Rozsah vstupného napätia: 19 - 72 V 

Účinnosť: 90 % 

DC prúd: 23,5 A / 48 V 

 

 Menič DC/AC transformuje jednosmerné napätie na striedavé napätie o hodnote 230 

V pre napájanie bežných sieťových spotrebičov. Meniče napätia môžeme rozdeliť podľa tvaru 

výstupného napätia. Niektoré lacnejšie meniče majú na výstupe modifikovanú sínusoidu. Problém 

môže nastať pri napájaní elektronických zariadení. Preto sa odporúča použiť pre ostrovný režim 

síce drahší, ale kvalitnejší menič na výstupe so sínusovým priebehom. V systéme je použitý menič 

SMA SUNNY ISLAND 4248. Cena striedača je 2746 eur. Na vstup meniča DC/AC je pripojený 

buď palivový článok, akumulátorová banka, alebo oba prvky súčasne. Závisí to od prevádzkového 

módu, teda od toho, aký aktuálny príkon je potrebný. Maximálny príkon 5601 W neuvažujem, 

užívatelia budú uvedomení s touto skutočnosťou a bral som do úvahy aj určitú súdobodosť chodu 

spotrebičov. Súčasné použitie energeticky náročných spotrebičov na ich plný príkon sa neuvažuje. 

Tab. 9: Parametre striedača [27] 

Výstupné hodnoty: 

Menovité AC napätie: 230 V 

Menovitý/špičkový prúd: 18 A / 100 A na 100 ms 

Menovitý trvalý/špičkový výkon pri 25 °C: 4200 W /5400 W na 30 

min. 

Menovitá AC frekvencia: 50 Hz 

Vstupné hodnoty: 

Rozsah vstupného DC napätia batérií: 48 V (41V - 63V) 

Max. nabíjací prúd batérie/ trvalý: 100 A / 80A 

Typ a kapacita batérie: Pb / 100 – 6000 Ah 

Účinnosť: 95 % 

 Pre podrobnejšiu technickú špecifikáciu meničov pozri prílohy G a H.  
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4.4.5. Optimálny prevádzkový stav a riadiaca jednotka 

Navrhnutý energetický systém bude ovládaný riadiacim systémom, ktorý využíva ako hlavnú 

riadiacu jednotku programovateľný automat – PLC. Takže riadenie modulom PLC bude 

vykonávané na základe porovnávania meraných veličín s definovanými úrovňami. 

 Budem uvažovať optimálny chod pre jeden modelovaný deň. Optimálny chod by mal 

zabezpečiť v prvom rade nepretržité napájanie. V tomto ideálnom stave bude na jednom vybranom 

dni ukázaná logika riadiaceho systému. Bude tak vymedzená oblasť pôsobenia modulu NEXA 

a akumulátorov za predpokladu určitých zjednodušujúcich predpokladov. Na nasledujúcom 

obrázku je priebeh dopytu po vyrobenej elektrine palivovým článkom. Sú uvažované aj straty 

systému, takže sa jedná o potrebnú energiu ktorú by musel palivový článok dodať. Ako bolo 

dokázané a odvodené, palivový článok pracuje najefektívnejšie pri zaťažení na cca 30 % svojho 

menovitého výkonu. Pri tomto zaťažení netreba palivový modul aktívne chladiť a preto vykazuje 

maximálnu účinnosť. Navrhnutý energetický systéme je riadený riadiacou jednotkou, ktorá však 

potrebuje pre akčné zásahy do systému určité rozhodovacie úrovne. Tieto rozhodovacie úrovne 

som zvolil práve na základe najoptimálnejšej prevádzky z ekonomického hľadiska. Uvažujem teda, 

že môžu nastať tri prevádzkové stavy energetického systému s palivovými článkami: 

1. Normálny prevádzkový stav 

 Uvažujem normálnu prevádzku pri stave, keď pripojená záťaž je plne hradená z palivového 

článku. Hodnota záťaže, pri ktorej bude modul NEXA v prevádzke, bude vymedzená určitým 

pásmom. Napríklad na modelovom príklade vybraného dňa vidíme, že cca od 7, 8. hodiny rannej sa 

priemerná aktuálna spotreba aj s uvažovanými stratami systému vyšplhá na hodnotu nad 200 W. 

Pri tejto záťaži nie je hodnota účinnosti maximálna, avšak stále modul ukazuje veľmi vysoké 

hodnoty efektivity, pozri meranie účinnosti. Preto ako minimálnu počiatočnú hodnotu normálneho 

prevádzkového stavu by som zvolil hodnotu 200 W. Počas celého denného obdobia by bola 

spotreba plne hradená palivovým článkom až do stavu, keď aktuálna spotreba zase klesne 

pod hodnotu 200 W. Výnimku tvorí stav počas dňa, keď sa zvýši aktuálna spotreba na hodnotu 

presahujúcu 1200 W, teda možnosť hradiť spotrebu čisto iba palivovým článkom odpadá. Tento 

stav môže nastať niekoľkokrát počas dňa. Je opísaný stavom č. 3. Aktivácia palivového článku 

pri zvolenej hodnote 200 W nastáva až po zastabilizovaní sa tejto hodnoty a po určitom trvalom 

odbere tejto minimálnej spotreby, aby sa nebol palivový článok zbytočne štartovaný, čím sa kráti 

jeho životnosť daná počtom cyklov. 

2. Úsporný prevádzkový stav 

 Tento stav nastáva v nočných hodinách, kedy by nebolo príliš ekonomické vykrývať 

spotrebu výrobou palivovým článkom z dôvodu nízkej účinnosti, pozri obrázok č. 38. Preto riadiaci 

systém odpojí palivový článok a pripojí akumulátorové batérie. Spotreba záťaže je teda plne 

hradená z batérií. 
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3. Stav pri zvýšenom aktuálnom príkone 

 Keď je aktuálna spotreba väčšia ako je hodnota 1200 W, riadiaci systém pripojí do systému 

aj akumulátorové batérie a práve oni dokážu rozdiel medzi menovitým výkonom modulu Nexa 

a aktuálnym potrebným príkonom dotovať.  

 Nabíjanie batérií bude prebiehať maximálnym dostupným výkonom vtedy, keď bude 

aktuálna spotreba pod 300 Wh. Tak aby sa zoptimalizoval chod FC a zvýšila jeho účinnosť. 

Sledovač stavu batérií bude v tomto prípade komunikovať s PLC modulom. Samotné riešenie 

systému, konkrétne toho, že akumulátory sú nabíjané energiou produkovanou palivovým článkom 

nie je práve hospodárne. Pri systémoch, kde je vodíkový komponent implementovaný k solárnym 

panelom sa nikdy nepoužíva nabíjanie batérií energiou FC. Vždy prebehne odpojenie stykačom, 

keď je článok aktívny.  

 

Obr. 37: Priebeh výroby elektriny modulom NEXA v modelovanom dni 
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Obr. 38:  Účinnosť modulu Nexa 
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5. Technicko – ekonomická analýza ostrovných systémov pre dodávku 

energie 

V poslednej časti mojej práce, v kapitole č. 6., je vykonaná ekonomická analýza systému 

pre výrobu elektrickej energie na báze palivových článkov, ale aj porovnanie s ďalšími dvoma 

možnými variantmi, vhodnými pre dodávku elektriny rekreačnej chate. Teda rozobratú vodíkovú 

technológiu budem porovnávať s elektrocentrálou a ďalej s variantom, kde zdrojom 

budú fotovoltaické panely doplnené nevyhnutným akumulačným prvkom a záložným zdrojom – 

elektrocentrálou. Výstupom tejto analýzy bude určenie ekonomicky najvýhodnejšieho systému 

pre dodávku elektrickej energie danému objektu. V podmienkach energetiky môžeme porovnávať 

iba také varianty, ktoré zaisťujú rovnaký energetický efekt a majú rovnaký technický účinok 

definovaný určitým súborov ukazovateľov. Rovnaký energetický efekt a technický účinok je 

zabezpečený v tomto prípade pokrytím vyrátanej spotreby elektriny objektu. V tejto kapitole sa 

teda zaoberám návrhom ďalších dvoch systémov.  

5.1. Variant fotovoltaického systému doplneného elektrocentrálou 

Variant s fotovoltaickým systémom je príkladom systému, kde solárne panely nahradili prípojku 

k rozvodnej sieti. Jedná sa takisto o ostrovný režim vhodný pre potreby rekreačnej chaty. Solárny 

systém sa bude skladať z týchto komponentov: 

 FV panely, MPPT menič, akumulátor a sledovač jeho stavu, elektrocentrála, menič napätia – 

striedač, prepojovacie vodiče. 

 

Obr. 39: Blokové schéma FV systému 
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5.1.1. Odhad priemerného slnečného výkonu fotovoltaických panelov 

Pre odhad priemerného slnečného výkonu som použil aplikáciu PVGIS [16]. Táto aplikácia 

umožňuje po zadaní vstupných údajov určiť priemerné denné a mesačné hodnoty vyrobenej 

elektrickej energie. Tento program berie do úvahy pri výpočte niektoré druhy strát v samotných 

fotovoltaických paneloch ako napríklad straty ohrevom panelov, straty uhlovou odrazivosťou alebo 

nízkou ožiarenosťou. Odhadne dáta týkajúce sa slnečnej intenzity žiarenia dopadajúcej na panely. 

Dokáže tiež odhadnúť optimálny sklon a taktiež optimálny uhol natočenia FV modulov smerom 

na juh. Pre môj objekt je optimálny sklon panelov 33° a optimálna orientácia smerom na juh 

s pootočením o 4° východne. Optimálna orientácia je v návrhu dodržaná. Reálny sklon strechy je 

30°, ale je možná inštalácia modulov na optimálny sklon 33° odklonom modulov od strechy o uhol 

3°, čím dosiahnem optimálny uhol. Neuvažujem v návrhu polohovacie zariadenia – trackery 

pre nastavenie optimálneho sklonu za účelom dosiahnutia maximálneho energetického zisku, 

pretože sú to tiež spotrebiče elektrickej energie. Navyše sú to pohyblivé mechanické prvky, ktoré 

majú určitú životnosť a sú zdrojom potenciálnych porúch. 

 

Obr. 40: Nastavenie aplikácie PVGIS pre výpočet odhadu produkcie FV elektriny 
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 Zadané vstupné hodnoty, pozri obrázok č. 40.: 

 Použitá databáza pre slnečné žiarenie: PVGIS-CMSAF 

 Poloha rekreačnej chaty: 49°28'12.9" severnej šírky, 18°44'22.7" východnej dĺžky, 

nadmorská výška 463 m. n. m. 

 Montážne prevedenie: pevný systém umiestnený na streche objektu. 

 Montážna poloha: sklon modulov: 33°, orientácia modulov: - 4° Juh (južná orientácia 

s pootočením o 4° smerom na východ). 

 FV systém: menovitý výkon: 100 Wp (použitá technológia: kryštalický kremík). 

 Odhadované straty spôsobené teplotou a nízkou ožiarenosťou: 11,3 % (s použitím miestnej 

okolitej teploty). 

 Odhadované straty v dôsledku uhlových odrazivostí: 3 %.  

 Ostatné straty: 14 %. 

 Kombinované straty systému: 26 %. 

 Výstup aplikácie je tabuľka s nasledovnými hodnotami: 

Tab. 10: Hodnoty vygenerované z aplikácie PVGIS 

Mesiac: Ed Em Hd Hm 

 
(kWh) (kWh) (kWh/m2) (kWh/m2) 

Január 0,1 3,01 1,19 36,8 

Február 0,16 4,36 1,94 54,4 

Marec 0,26 7,95 3,31 103 

Apríl 0,35 10,5 4,77 143 

Máj 0,36 11,2 5,02 156 

Jún 0,36 10,7 5,01 150 

Júl 0,35 10,8 4,95 154 

August 0,34 10,7 4,84 150 

September 0,27 8,21 3,73 112 

Október 0,19 5,75 2,42 75,1 

November 0,1 3,05 1,29 38,7 

December 0,09 2,68 1,09 33,8 

Ročný 

priemer: 0,244 7,41 3,3 101 

Celkom za 

rok: 

 
88,9 

 
1210 
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 Kde: 

Ed– priemerná denná výroba elektriny z FV panelov (kWh) 

Em – priemerná mesačná výroba elektriny z FV panelov (kWh) 

Hd – priemerný denný úhrn globálneho žiarenia na meter štvorcový modulu (kWh/m2) 

Hm – priemerný mesačný úhrn globálneho žiarenia na meter štvorcový modulu (kWh/m2) 

5.1.2. Návrh veľkosti a počtu fotovoltaických panelov 

Pri návrhu veľkosti a počtu fotovoltaických panelov na pokrytie spotreby elektriny chaty budem 

vychádzať z odhadovaných priemerných hodnôt výkonov z tabuľky č. 10. Do aplikácie PVGIS 

som schválne dosadil hodnotu 100 Wp, aby som videl, koľko Wh sú schopné panely o tomto 

výkone vyrobiť v miestnych podmienkach. Od výstupných hodnôt z aplikácie môžem odraziť svoj 

výpočet. Vygenerované hodnoty mi teda ukázali, že priemerná mesačná vyrobená energia 

z panelov o tomto výkone činí 7,41 kWh. Najvyššia hodnota je dosiahnutá v máji, kedy sú panely 

schopné vyrobiť priemerne až 11,2 kWh. Najnižšie množstvo vyrobenej elektriny je naopak 

v decembri, 2,68 kWh. Od marca do októbra je výroba elektriny nadpriemerná, vo zvyšných 

mesiacoch však nastáva prudký pokles vo výrobe a je podpriemerná. Nejde iba o čistý nadpriemer 

a podpriemer podľa červenej čiary v grafe na obr. č. 41., ktorá znázorňuje mesačný priemer 

produkcie elektriny. Aj v mesiaci október sa nachádzame pod spomínanou červenou čiarou, ale 

stále patrí tento mesiac do obdobia s nadpriemernou intenzitou slnečného svitu a väčšinou sa 

dimenzuje podľa tohto mesiaca, keď sa uvažuje využitie objektu iba v lete. Hodnota elektriny 

vyrobenej v najslabšom mesiaci je 4,18 – krát nižšia ako v najlepšom mesiaci – máji. Z dôvodu 

veľkej odlišnosti v množstve vyrobenej elektriny medzi jednotlivými mesiacmi je jasné, že 

najekonomickejšie bude použiť zoskupenie fotovoltaických panelov s akumulačnými batériami 

a záložným zdrojom – elektrocentrálou, ktorá v zimných mesiacoch bude pokrývať určité percentá 

spotreby. Bez použitia elektrocentrály by sa napríklad panely pre celoročnú prevádzku 

nadimenzovali podľa najslabšieho mesiaca – decembra z hľadiska výroby, tak aby bola pokrytá 

celá vypočítaná spotreba elektriny. Bolo by to finančne náročné riešenie. Porovnaním 

dimenzovania panelov pre celoročnú prevádzku a pre prevádzku iba v letnom období od marca 

do októbra mi vyšlo, že by som musel navýšiť pre celoročné využitie kvôli zimným mesiacom 

výkon FV panelov minimálne 2 – násobne oproti optimálnemu výkonu v ostatných 8 mesiacoch 

(teda dimenzovaniu pre leto podľa najslabšieho letného mesiaca októbra). Potom by v letnom 

období vyrobená FV elektrina bola nadmieru prebytočná a nevyužitá v ostrovnom režime. V tejto 

úvahe som však neuvažoval so záložným zdrojom. Keď použijem záložný zdroj v mojom návrhu, 

čiže v celoročne prevádzkovanom systéme použijem elektrocentrálu, umožní mi to dimenzovať 

panely podľa produkcie elektriny v produktívnejších mesiacoch – podľa priemeru produkcie 

elektriny zo zimného obdobia. A vyhnem sa zbytočnému predimenzovaniu systému. Ako vidno 

v ďalšej tabuľke č. 11. uvažovanie každodenného určeného príspevku elektrocentrály mi v návrhu 

dokáže znížiť potrebnú hodnotu FV panelov približne 1,8 -  násobne. [14] 
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Tab. 11: Výpočet potrebného výkonu FV panelov 

Výpočet potrebného FV výkonu: Celoročná prevádzka 

bez záložného zdroja: 

Celoročná prevádzka 

so záložným 

zdrojom: 

Výsledná denná potreba elektrickej 

energie dodaná FV systémom 

s uvažovaním strát: 

6951,21 Wh 4865,85 Wh 

Uvažovaná, priemerná denná produkcia 

energie z 1 Wp výkonu FVE: 

0,9 Wh  1,125 Wh 

Potrebný výkon FVE: 7723,56 Wp 4325,2Wp 

 

 

Obr. 41: Grafické zobrazenie celkovej mesačnej produkcie elektriny panelu o výkonu 100 Wp 

 Návrh začnem teda rozdelením roku na dve obdobia. Na letné obdobie, ktoré trvá od marca 

do októbra a na zimné obdobie trvajúce od novembra do februára. Dimenzovanie začnem tým, že 

z letného obdobia vyberiem mesiac s najnižšou dennou priemernou produkciou. Z tabuľky č. 10. 

vidno, že to je mesiac október s hodnotou 0,19 kWh. Túto vyrobenú elektrinu poskytnú teda panely 

o výkone 100 Wp. Výpočtom zistím množstvo vygenerovanej energie na 1 Wp výkonu panelu: 

  𝐸𝑑𝑙 =
𝐸𝑑𝑜
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  (12) 
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 Kde: 

Edl – množstvo vygenerovanej energie z 1 Wp rozhodujúce pre výpočet výkonu FV panelov 

pre leto 

Edo– priemerná denná produkcia elektriny FV panelov o výkone 100 Wp v mesiaci október 

Pp –určený výkon FV panelu (Wp) 

  𝐸𝑑𝑙 =
190

100
= 1,9 𝑊ℎ (13) 

 V mesiaci október je 1 Wp výkonu panelu schopný vyrobiť 1,9 Wh elektriny denne. Keď 

chcem dostať hodnotu výkonu panelov – PFVL, ktorý je potrebný na pokrytie celkovej spotreby, 

urobím výpočet: 

  𝑃𝐹𝑉𝐿 =
𝑊𝑐𝑒𝑙𝑘𝑓

𝐸𝑑𝑙
 (14) 

 Pri návrhu vodíkového systému pre rekreačnú chatu som vypočítal priemernú dennú 

spotrebu, ktorú som navýšil o straty vznikajúce v systéme. Vyšla mi teda hodnota, ktorú palivové 

články musia reálne vyrobiť, aby pokryli spotrebu. Pri výpočte postačujúceho výkonu panelov 

musím túto hodnotu upraviť, pretože systém dodávky elektriny na báze fotovoltaiky má odlišné 

komponenty a teda aj rozdielne straty. Miesto stabilizátora napätia je použitý MPPT menič, ktorý je 

síce výrazne drahší ako klasický solárny regulátor, ale vykazuje účinnosť až okolo 95 %. Teda 

musím znova previesť s touto hodnotu výpočet množstva elektrickej energie, ktorú FV panely 

musia vyrobiť. Ostatné hodnoty zostávajú rovnaké ako pri vodíkovej technológii.  

  𝑊𝑐𝑒𝑙𝑘𝑓 =
𝑊

𝜂𝑉.𝜂𝐴.𝜂𝑀.𝜂𝑀𝑃𝑃𝑇
 (15) 

 Kde: 

𝜂MPPT – účinnosť MPPT meniča  

   𝑊𝑐𝑒𝑙𝑘𝑓 =
5476,75

0,97.0,9.0,95.0,95
= 6951,21 𝑊ℎ (16) 

 S touto hodnotu musím uvažovať pri návrhu FV modulov. 

  𝑃𝐹𝑉𝐿 =
6951,21

1,9
= 3658,53 𝑊𝑝 (17) 

 Tento vypočítaný výkon FV modulov 3658,53 Wp mi teda zaručí pokrytie dennej spotreby 

vrátane strát v systéme pre najmenej produktívny mesiac – október z letného obdobia. Ďalej musím 

overiť, či tento výkon bude postačujúci aj pre zimné obdobie, keďže počítam s možným využitím 

objektu aj v zimnom období. V zimných mesiacoch, teda kritickom období z hľadiska produkcie 

FV elektriny budem rátať aj s príspevkom elektrocentrály. Bude využívaná od novembra 

do februára. Bude zabezpečovať 30 % celkovej potrebnej energie, avšak iba v zimnom období. 

Letnú prevádzku uvažujem čisto na báze fotovoltaiky. Takže vypočítam 30 % z celkovej dennej 

priemernej spotreby, tento – krát nemusím uvažovať žiadne straty FV systému. Energia vyrobená 
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v elektrocentrále nepodlieha týmto stratám. Uvažujem iba straty pri akumulácii a v meniči napätia. 

Účinnosť akumulácie je 90 %, menič napätia má účinnosť 95 %. 

  𝑊𝑐𝑒𝑛𝑡 = 𝑊𝑐𝑒𝑙𝑘 . 0,3 (18) 

  𝑊𝑐𝑒𝑛𝑡 = 5476,75.0,3 = 1643 𝑊ℎ (19) 

  𝑊𝑐𝑒𝑛𝑡𝑐 =
𝑊𝑐𝑒𝑛𝑡

𝜂𝐴.𝜂𝑀
 (20) 

  𝑊𝑐𝑒𝑛𝑡𝑐 =
1643 

0,9.0,95
= 1922 𝑊ℎ (21) 

 Výpočtom som stanovil teda priemerný, každodenný príspevok elektrocentrály – Wcentc  

v zimnom období. Ďalej určím výkon FV panelov pre produkciu zvyšných 70 % elektriny 

a porovnám to s hodnotou výkonu FV panelov stanovenou pre letné obdobie. Najskôr si určím 

priemernú dennú výrobu energie za zimné mesiace a prepočítam túto hodnotu na 1 Wp výkonu 

panelov. 

  𝐸𝑑𝑧 =
0,1+0,09+0,1+0,16

4
= 0,1125 𝑘𝑊ℎ (22) 

  𝐸𝑑𝑧𝑝 =
𝐸𝑑𝑧

𝑃𝑝
 (23) 

  𝐸𝑑𝑧𝑝 =
112,5

100
= 1,125 𝑊ℎ (24) 

 Kde:  

Edzp – množstvo vygenerovanej energie z 1 Wp rozhodujúce pre výpočet výkonu FV panelov 

pre zimné obdobie 

 70 % energie, ktorú treba vyrobiť treba počítať z hodnoty Wcelkf. Beriem do úvahy aj 

vnútorné straty FV systému. 

  𝑊𝐹𝑉 = 𝑊𝑐𝑒𝑙𝑘𝑓 . 0,7 (25) 

  𝑊𝐹𝑉 = 6951,21.0,7 = 4865,85 𝑊ℎ (26) 

 Výkon panelov počas zimného obdobia by mal byť teda nasledovný: 

  𝑃𝐹𝑉𝑍 =
𝑊𝐹𝑉

𝐸𝑑𝑧𝑝
 (27) 

  𝑃𝐹𝑉𝑍 =
4865,85

1,125
= 4325,2 𝑊𝑝 (28) 

 Z vypočítaných hodnôt vyplýva, že výkon panelov zvolený pre letné obdobie by bol 

nedostačujúci pre zimné obdobie a to aj napriek 30 % príspevku elektrocentrály v zimných 

mesiacoch. Preto musíme nadimenzovať výkon panelov na hodnotu 4325,2Wp. Teda cez leto sa 

vyprodukuje väčšie množstvo elektriny ako je nutné. Aby bol však zaistený komfort aj cez zimu 

a nebola dodávka závislá od elektrocentrály ako záložného zdroja, je nutné určité predimenzovanie. 

Teraz ešte prevediem kontrolu výpočtu. Použijem vypočítaný priemerný výkon FV panelov 
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zo zimného obdobia a vypočítam vyrobenú energiu použitím modulov o tomto výkone v letnom 

období pre mesiac október. Denná produkcia el. energie v októbri bude nasledovná: 

  𝐸𝑑𝑜𝑘𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟 = 𝑃𝐹𝑉𝑍. 𝐸𝑑𝑙 (29) 

  𝐸𝑑𝑜𝑘𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟 = 4325,2.1,9 = 8217,88 𝑊ℎ (30) 

 Po prenásobení účinnosťami jednotlivých častí systému dostanem celkové množstvo energie, 

ktoré sú schopné panely dodať.  

  𝐸𝑑𝑜𝑘𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟𝑠 = 𝐸𝑑𝑜𝑘𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟.𝜂𝑉.𝜂𝐴.𝜂𝑀.𝜂𝑀𝑃𝑃𝑇
 (31) 

  𝐸𝑑𝑜𝑘𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟𝑠 = 8217,88.0,97.0,9.0,95.0,95=6474,7 𝑊ℎ (32) 

 FV panely vyrobia čistú elektrickú energiu v množstve 6474,7 Wh. Priemerná denná 

spotreba chaty je 5476,75 Wh, teda návrh výkonu panelov je dostačujúci. [14] Na nasledujúcom 

grafe č. 42. a aj v tabuľke č. 12. je možné vidieť rozloženie spotreby rekreačnej chaty vypočítanej 

a namodelovanej podľa TDD. Analýza spotreby podľa TDD bola urobená v predchádzajúcej 

kapitole č. 4. Vypočítaná priemerná hodnota spotreby sa mení ako už bolo spomenuté v závislosti 

na ročných obdobiach a z dôvodu rozličnej potreby svietiť a využívať iné elektrické spotrebiče 

v jednotlivých mesiacoch. Je tiež možné vidieť akou mierou sa podieľa na pokrytí spotreby chaty 

navrhnutý výkon FV panelov v jednotlivých mesiacoch. Príspevok záložného zdroja – 

elektrocentrály je zrejmý od novembra do februára, teda v čase jeho využívania. Všetky hodnoty 

produkcie elektriny sú udávané po odpočítaní strát. Takže pre lepšie porovnanie sa uvažuje s iba 

čistou elektrinou dodanou do záťaže. Navrhnutý výkon FV panelov je pre letné obdobie bohato 

postačujúci, ako je zrejmé z grafu. Aj napriek pomocnému výkonu elektrocentrály je v zimných 

mesiacoch, v januári, novembri a decembri tento predpokladaný 30 % denný príspevok centrály 

v súčte s produkciou FV panelov nedostačujúci. Je to spôsobené v prvom rade tým, že v grafe sú 

udané odhadované hodnoty spotreby namodelované podľa TDD. Hodnota priemernej dennej 

spotreby, ktorú som vypočítal, je 5476,75 Wh. Táto hodnota je však v zimných mesiacoch podľa 

koeficientov TDD o niekoľko stoviek Wh navýšená. Ten najhorší možný prípad je premietnutý 

do grafu. Vo výpočte som však počítal so základnou priemernou hodnotu. Takisto výkon FV 

panelov v zimnom období je krajne nevyspytateľný. Takže zdanlivo nedostačujúci výkon sa razom 

môže zmeniť na dostačujúci. Ďalším dôvodom, prečo je spomínaný 30 % denný príspevok centrály 

nedostačujúci v januári, novembri a decembri je počítanie s priemernou dennou hodnotou 

produkcie energie FV panelov zo 4 zimných mesiacov, teda za obdobie využívania centrály. Tento 

denný príspevok centrály by bol dostatočný pri dimenzovaní panelov podľa najslabšieho mesiaca. 

Avšak v návrhoch sa uplatňuje ekonomickejšie počítanie s priemernou hodnotou zo zimného 

obdobia. 30 % príspevok centrály na výrobe elektrickej energie sa berie v sumári za celé zimné 

obdobie. V mojom prípade sú však dosť veľké rozdiely aj medzi produkciou v zimných  

mesiacoch, a preto musím dodať v spomínaných 3 mesiacoch omnoho väčší ako 30 % denný 

vypočítaný príspevok elektrocentrály, s ktorým som uvažoval vo výpočte. Ja som však vybral 

výkonovú elektrocentrálu tak, aby aj najvyšší možný príkon bol pokrytý a aby mohla v prípade 

potreby dodať aj viac energie. Ako je vidno z daného obrázku, v mesiaci február výroba centrálou 
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je minimálna. Skutočne je potreba za celý tento mesiac dodať centrálou iba 13,7 kWh. Spotreba je 

aj napriek nepriaznivo vyzerajúcej situácii v zime reálne pokrytá, keby došlo k využívaniu objektu 

počas tohto obdobia.  

Tab. 12: Skutočné rozdelenie výroby energie medzi FV a centrálu 

 

Spotreba 

(kWh): 

Priemerná denná výroba elektriny 

z FV panelov o výkone 1 Wp 

(Wh): 

Dodávka 

FV (kWh): 

Dodávka 

centrálou 

(kWh): 

Január 188,1654 1 105,5132244 82,65221654 

Február 166,2077 1,6 152,4836275 13,72406462 

Marec 173,038 2,6 274,3343834 - 

Apríl 157,9323 3,5 357,383502 - 

Máj 160,3157 3,6 379,8476078 - 

Jún 151,565 3,6 367,5944592 - 

Júl 155,8561 3,5 369,2962854 - 

August 158,0204 3,4 358,744963 - 

September 151,1894 2,7 275,6958444 - 

Október 166,0054 1,9 200,4751264 - 

November 176,2128 1 102,109572 74,10325606 

December 194,5055 0,9 94,96190196 99,54359578 

Rok: 1999,014   3038,440497 270,023133 

 

 

Obr. 42: Grafické mesačné rozloženie spotreby a výroby elektriny  
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5.1.3. Výber jednotlivých komponentov systému 

 Solárne panely 

  Teraz sa budem zaoberať konkrétnym typom modulov a typom meničov, ktorý vyberiem 

pre môj objekt. Pomocou aplikácie Fronius solar configurator dostupnej na stránkach spoločnosti 

Fronius [17] som vybral vhodného výrobcu a typ modulov. Po zadaní krajiny, miesta, typu 

inštalácie, uhlu sklonu a odchýlky od južnej orientácie som si najskôr zvolil osvedčeného výrobcu 

Kyocera Corporation a typ modulu KD240GH-2YB. Aj keď vypočítaná hodnota pre pokrytie celej 

spotreby chaty bola 4325,2 Wp, rozhodol som sa použiť panely o súčtovom výkone 

(18 panelov.240 = 4320 W) málo nižšom ako bola vypočítaná hodnota. Panely značky Kyocera 

som sa najskôr rozhodol vybrať kvôli vysokej kvalite a spoľahlivosti týchto panelov. Kyocera 

vyrába všetky súčiastky vo vlastných závodoch, nenakupuje žiadne polotovary od dodávateľských 

firiem. Avšak cena jedného takéhoto panelu sa pohybuje až okolo 360 eur. Táto firma tiež 

poskytuje 10 rokov záruku na 90 % minimálne špecifikovaného výkonu a 20 rokov na 80 % 

minimálne špecifikovaného výkonu. Po prehodnotení ekonomického hľadiska som sa však 

nakoniec rozhodol pre lacnejší variant. Uvážil som, že investičné náklady na solárne panely budú 

tvoriť jednu z najväčších položiek požadovaného počiatočného kapitálu, a tak som vybral solárne 

FV panely Yingli 240 P – 29b s rovnakým menovitým výkonom ako panely Kyocera, ale rádovo 

lacnejšie. Cena jedného modulu je 259 eur. Taktiež zavážilo, že firma Yingli Green Energy 

poskytuje 10 – ročnú garanciu na 91,2 % menovitého výkonu a až 25 – ročnú na 80,7 % 

menovitého výkonu. S poklesom menovitého výkonu klesá aj množstvo vyrobenej elektriny z FV 

panelov. 

 S danou aplikáciou som ďalej pracoval pri výbere vhodného MPPT meniča. 

Tab. 13: Parametre vybraného FV modulu [24] 

Nominálny výkon: 240 W 

Napätie pri maximálnom výkone: 30 V 

Napätie naprázdno: 37,9 V 

Prúd pri maximálnom výkone: 8,08 A 

Skratový prúd: 8,61 A 

Efektivita: 14,7 % 

Teplotný koeficient výkonu: -0,45 % / °C 

Teplotný koeficient napätia naprázdno: -0,33 % / °C 

Všeobecná charakteristika: 

Rozmery: 1650.990.50 mm 
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Váha: 19,5 kg 

Rozsah prevádzkových teplôt: -40 až 90 °C 

 

 MPPT menič a regulátor nabíjania 

 Keďže daný program podporuje dimenzovanie iba so striedačmi značky Fronius, ktoré 

nevyhovujú môjmu ostrovnému režimu, lebo nemajú zabudovanú DC nabíjačku batérií. Výstupom 

týchto programom doporučených striedačov je striedavé napätie 230 V AC. Ich použitím by sa celý 

návrh skomplikoval. Preto som sa rozhodol pomocou tohto nástroja navoliť iba konfiguráciu FV 

panelov. Daný program mi vyrátal výstupné DC napätia fotovoltaického systému pri rôznych 

prevádzkových podmienkach, ako je stav naprázdno pri najnižšej uvažovanej teplote a ďalej stavy 

pri maximálnom odoberanom výkone, taktiež pri rôznych prevádzkových teplotách. Tento výpočet 

rôznych hodnôt napätí je dôležitý pre správny výber MPPT meniča. Určité typy meničov dokážu 

pracovať s limitovanými hodnotami výstupného fotovoltaického napätia. A ako vieme napätie 

solárnych modulov kolíše v závislosti na teplote. S rastúcou teplotou výstupný výkon solárnych 

panelov klesá. Je to spôsobené dôsledkom zmenšenia napätia naprázdno, zatiaľ čo prúd nakrátko sa 

takmer nemení. V zime sa tak napätie naprázdno vyšplhá na vysoké hodnoty, ako je vidno aj 

v mojom prípade. Príčinou je naopak pokles teploty a tým spôsobený nárast napätia. Vybral som 

teda menič značky Schneider Electric Xantrex XW MPPT 80 600. Menovitý výkon je až 4800 W. 

MPPT technológia dokáže získať maximálne množstvo energie z FV panelov. Taktiež vysoké 

vstupné napätie tohto meniča umožňuje znížiť ostatné náklady na inštaláciu – zmenšiť prierezy 

vodičov FV inštalácie. Je možne nabíjanie batérií prúdom až 80 A na napäťovej úrovni 48 V. Cena 

jedného takéhoto striedača je cca 1660 eur. Teraz overím správnosť môjho výberu. Systém teda 

bude obsahovať 18 modulov FV panelov vyššie spomenutého typu. Maximálny výkon zoskupenia 

panelov je 4320Wp. Panely sú uložené v dvoch vetvách sériovo po 9 modulov. Dve vetvy sú potom 

paralelne pripojené na menič. Vypočítané hodnoty z programu solar configurator, podľa ktorých sa 

som vyberal MPPT menič sú nasledovné: 

Počet FV modulov: 18                                              Napätie MPP pri 70 °C: 209V 

Výkon FV modulov: 4320 W Napätie MPP pri 25 °C: 266 V 

Max. prúd FV: 17,30 A               Napätie naprázdno pri -10 °C: 381 V 

 Zvolený menič má prevádzkový rozsah 195 až 550 V a max. výkon podáva pri hodnotách 

od 230 až do 550V, takže porovnaním parametrov vidíme správnosť zvolenia daného meniča. 

Vysokým teplotným hodnotám panelov sa budem snažiť predchádzať už pri inštalácii modulov a to 

nechaním voľného priestoru medzi modulmi a strechou, aby tade mohol prefukovať vzduch 

a ochladzovať panely.  
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Tab. 14: Parametre fotovoltaického regulátora nabíjania [23] 

Maximálne MPPT napätie fotovoltaického poľa: 195 až 550 V DC 

Maximálne napätie naprázdno fotovoltaického poľa: 600V DC 

Skratový prúd FV poľa: 35 A max. 

Nabíjací prúd batérie: Max. 80 A 

Účinnosť: 96 % 

Max. výkon: 4800 W 

Celková spotreba v pohotovostnom režime: do 1 W 

Menovité napätie batérie: 48 V 

Podporované typy batérií: FLA, AGM, GEL, Custom 

Metóda regulácie nabíjania: 3 stupne -  bulk, absorption, float 

Všeobecné dáta: 

Hmotnosť: 13,5 kg 

Rozmery: 760.220.220 mm 

Rozsah prevádzkových teplôt: -40 až 85 °C 

 

 Menič napätia 

 Prvotným faktorom pri výbere meniča bol fakt, či potrebujem menič napätia s výstupným 

čistým alebo modifikovaným sínusovým priebehom. Niektoré elektronické spotrebiče môžu mať 

s modifikovanou sínusoidou problémy. A pretože v mojom návrhu uvažujem aj s takýmto typom 

spotrebičov, zvolil som drahší striedač s čistým sínusovým napätím. Ďalšie moje požiadavky 

na menič boli, aby obsahoval integrovanú nabíjačku akumulátorov a spolupracoval 

s elektrocentrálou ako záložným zdrojom. Súčet menovitých príkonov je podľa výpočtov spotreby 

elektrickej energie chaty 5601 W. S touto maximálnou hodnotou však nemusím uvažovať. 

Pragmaticky som zvolil menič, ktorý má menovitý výstupný výkon 4500 W, avšak v prípade 

neočakávaného zvýšenia okamžitého príkonu nad menovitú hodnotu výkonu meniča, dokáže 

pokryť aj špičkové zaťaženie po určitú dobu. 

 V návrhu uvažujem aj s príspevkom elektrocentrály pri nedostatku energie vyrobenej 

zo slnka. Musel som vybrať aj vhodný typ striedača, ktorý umožňuje pripojenie generátora 

a automaticky reguluje jeho zapnutie alebo vypnutie, a tým maximálne využíva slnečnú energiu 

a predlžuje životnosť batérií. Menič značky Victron s označením Multiplus 48/5000/70-50 spĺňa 

moje požiadavky, nielen pre napájanie záťaže s čistým sínusovým výstupným napätím 230 V AC, 

ale aj na automatickú reguláciu jednotlivých, pripojených zdrojov podľa odoberaného výkonu. Jeho 
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cena je 2480 Eur s DPH. Menič je potrebné nastaviť tak, aby v prvom rade využíval dostupnú 

energiu generovanú MPPT nabíjačom, a až potom bola prípadne použitá energia naakumulovaná 

v batériách. Aby sa zbytočne nevyužívali cykly batérie a tým znižovala ich životnosť. Taktiež 

elektrocentrála pripojená na vstup tohto striedača je spínaná automaticky podľa potreby a tak nie je 

potrebný žiadny ďalší riadiaci systém. Spínanie elektrocentrály je závislé na úrovni nabitia batérií. 

Výhodou tohto meniča je taktiež spolupráca s moderným typom lithiových akumulátorov. [25] 

Ďalšie podrobné charakteristiky meniča sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Tab. 15: Parametre vybraného striedača [22] 

Rozsah vstupného DC napätia: 38 - 66 V 

Výstupné napätie: 230 V 

Výstupná frekvencia: 50 Hz 

Menovitý výkon: 4500 W 

Špičkový výkon: 10000 W 

Napájanie: 230 V AC 

Maximálna účinnosť: 95 % 

Nabíjačka: 

Rozsah vstupného AC napätia: 187 až 265 V AC 

Nabíjací prúd akumulátoru:   70 A 

Nastavenie parametrov dobíjania: áno 

Všeobecné dáta: 

Rozmery: 444.328.240 mm 

Hmotnosť: 30 kg 

Rozsah prevádzkových teplôt: -40 až 50 °C 

5.1.4. Voľba akumulátoru pre FV systém 

Nevýhodou FV panelov je nemožnosť vyrobiť el. energiu v noci. Panely produkujú elektrinu iba 

počas dňa a spotreba v dobe, keď nesvieti slnko musí byť napájaná z akumulátorov. Akumulátory 

musia byť nabité počas dňa dostatočne. Veľmi dôležité je správne navrhnutie ich kapacity. 

Najvhodnejšími typmi akumulátorov som sa zaoberal už vo vodíkovom systéme, takže môžem 

použiť ten istý typ batérií. Akurát výpočet kapacity akumulátorov vykonám znova. Môj návrh 

predpokladá celoročné využívanie rekreačnej chaty s prevažným letným využitím. Ale keďže sa 

jedná o celoročne využívaný systém v ostrovnom režime, musím nadimenzovať kapacitu tak, aby 

pokryla vypočítanú spotrebu vrátane strát na dobu 6 dní. [14] V zimnom období môže nastať určitá 
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absencia slnečného obdobia a tým pádom aj produkcie elektriny. Preto akumulátory musia byť 

schopné v období, keď slnečného svitu je málo, prijať dostatočné množstvo energie. Výpočet 

kapacity je nasledovný: 

  𝑄𝐴 =
𝑊.𝑇

𝑈𝐷𝐶.𝑇𝑀𝐴𝑋.𝜂𝑀.𝜂𝑉
 (33) 

  𝑄𝐴 =
6951,21.6

48.0,8.0,95.0,97
=1178,65 Ah (34) 

 Výsledná hodnota je minimálna kapacita pre celoročné využívanie FV elektrárne 

uvažovaného objektu s priemernou spotrebou 5476,75 Wh, (6951,21 Wh) s uvažovaním strát FV 

systému). [14] Vybral som teda solárne akumulátory značky Banner typu SBV200-12. Pre bližšie 

informácie o batériách pozri prílohu B. Ich životnosť je až 12 rokov. Cena jedného kusu je cca 347 

eur. Využiteľná energia jedného akumulátora, plne nabitého, je 2400 Wh. Aby som dosiahol 

požadovanú napäťovú hladinu a potrebnú kapacitu použijem sério – paralelné zoskupenie batérií. 

Teda zoskupím 6 vetiev, pričom v každej budú 4 batérie. Cena za akumuláciu bude teda 8328 eur. 

[34] Sledovač stavu batérií je podmienkou pre uznanie záruky a tiež veľmi šikovný pomocník 

monitorovania stavu akumulátorov, čím predlžuje ich životnosť a zabraňuje poškodeniu. Vybral 

som typ sledovača BMW 600S od firmy Victron energy blue power. Je určený pre napätie 

v rozsahu 9,5 až 90 V. Jeho cena je cca 140 eur. [35] 

5.1.5. Voľba záložného zdroja pre FV systém 

Elektrocentrála slúži ako doplnkový zdroj v zimnom období, keď sa podieľa sa pokrytí zhruba 

30 % spotreby. 30 % dennej spotreby predstavuje 1643 Wh. Elektrocentrála musí výkonovo 

dokázať vyrobiť denne minimálne 1922 Wh pri uvažovaní strát. Celkovo mi však výpočty ukázali, 

že v 4 zimných mesiacoch pokryje centrála cca 37 % celkovej spotreby pri reálnom prípade 

s uvažovaním koeficientov TDD. Nie je však nutné nadimenzovať výkonovo centrálu na hodnotu 

najvyššieho možného príkonu. Použitý menič Victron Multiplus v prípade vyššieho zaťaženia ako 

je výkon centrály pripne akumulátory, spojí sily batérií a centrály dohromady a vykryje chýbajúci 

výkon. Pre variant čisto s hlavným zdrojom – elektrocentrálou som uprednostnil plynovú centrálu 

pred benzínovou a naftovou aj napriek vyššej počiatočnej cene. Rozhodnutie padlo na základe stále 

nižších cien LPG oproti nafte. 1 liter LPG stojí približne 0,65 eura. Takže keď kúpim tlakovú fľašu 

naplnenú 33 kg LPG, jej cena je zhruba 44 eur. Musím poznamenať, že 1 liter LPG sa rovná cca 

0,51 kg LPG. Keďže elektrocentrála bude musieť pracovať dlhodobo, ceny paliva postupne 

vynulujú rozdiel v počiatočnej cene a LPG model sa stane výhodnejším. Pre potreby záložného 

zdroja vo FV systéme bude tiež vybratý plynový typ. Vybratý model by nemal rušiť obyvateľov 

chaty nadmerne a preto je vybratý drahší model, ktorý pracuje tichšie. Vybral som elektrocentrálu 

HERON EGOM 20 LPG. Predajná cena je 400 eur s DPH. Jej vhodná aj pre moje použitie, teda 

ako záložný zdroj elektriny rekreačnej chaty. [30], [36], [21] 
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Tab. 16: Technické dáta [21] 

Spotreba: Priemerná min. ≤  0,34 kg/ kWh,  

min. ≤ 0,285 kg / kWh (pri 75% zaťažení) 

Max. výkon motor: 3,0 kW (4 HP) / 4000 min-1 

Účinník cos φ: 1 

Hmotnosť: 44,5 kg 

Menovitý výstupný výkon: 1,8 kW 

Max. výstupný výkon: 2,0 kW 

Menovité napätie: 230 V 

Menovitý prúd: 7,8 A 

Jednosmerný výstup: 12 V – 8,3 A 

Rozmery: 47.46.60,5 cm 

 

 Priemerný denný príspevok elektrocentrály v zimnom období dokáže daná centrála vyrobiť 

za 1,43 hodiny pri 75 % zaťažení. Spotreba pri tomto zaťažení je menšia ako 0,285 kg / kWh. 

Pri celoročnej spotrebe LPG plynu počítam s najhoršou priemernou hodnotu spotreby. Teda  

s hodnotou 0,34 kg / kWh. Vypočítaná hodnota paliva a jeho ceny je pre každodenný pobyt 

na chate v zimnom období. Takýto súvislý pobyt sa však v zimnom období na chate 

nepredpokladá. Keby tento prípad nastal, centrála musí vyrobiť 316 kWh. Cena za LPG by bola 

143 eur.  

Tab. 17: Výpočet ceny paliva pre záložný zdroj - centrálu 

Výpočet ceny LPG plynu pre prevádzku elektrocentrály 

Celková chýbajúca energia: (kWh) 270 

Celková chýbajúca energia pri 

uvažovaní strát: 

(kWh) 316 

Spotreba LPG centrálou pri 

75 % zaťažení: 

(kg / kWh) 0,34 

Celková spotreba LPG 

centrálou na produkciu 

chýbajúcej elektriny: 

(kg ) 107,44 

Cena za odobratý LPG: (eur / kg) 1,33 

Cena spotrebovaného LPG: (eurá) 143 
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5.2. Variant s elektrocentrálou 

Pri variante s elektrocentrálou sa nemusím zaoberať žiadnym zložitým návrhom. Stačí vybrať 

výkonovo správnu elektrocentrálu. Príkon všetkých spotrebičov je 5601 W. Nebudem však 

uvažovať prípad, že všetky spotrebiče budú zapnuté v jednom okamihu. Jedná sa o dosť veľký 

ostrovný systém a beriem do úvahy tzv. koeficient súčasnosti. Tento môžem zobrať z normy, alebo 

podľa typu a potrieb užívateľov si ho sám určiť. Pre môj prípad vezmem túto hodnotu z normy. 

V mojom návrhu sa nachádza jeden špeciálny spotrebič – chladnička, ktorého špičkový prúd, 

príkon pri zapnutí oproti normálne štandardnému príkonu je vyšší ako u bežných spotrebičov. 

Bežne počítame s hodnotami špičiek 5 až 7 In. Kombinovaná chladnička s priemernou dennou 

spotrebou 560 Wh však môže mať maximálny špičkový príkon pri určitých prechodových javoch 

až okolo 1500 W. Pre väčší systém ako je moja rekreačná chata je teda prípad používania všetkých 

spotrebičov nereálny, a preto aj prechodovú špičku kombinovanej chladničky nemusím brať 

do úvahy. Preto počítam: 

  𝑃 = 𝑃𝑚. 𝑘𝑠 (35) 

 Kde: 

ks – koeficient súčasnosti, pre rodinný dom je typická hodnota 0,75 až 0,85 

Pm – maximálny príkon spotrebičov 

  𝑃 = 5601.0,75 = 4200,75 𝑊 (36) 

 Vyberal som z troch základných typoch centrál, a to z benzínovej, naftovej a plynovej 

centrály. Nakoniec som sa rozhodol pre plynovú centrálu z dôvodu jej vysokej efektivity 

a ekonomickej prevádzky. Jej spotreba je asi o 60 % nižšia ako u benzínových agregátov (keď je 

palivom zemný plyn). Vyššia počiatočná cena je možno prvotnou nevýhodou, ale cena plynných 

palív je nižšia než kvapalných. Na obrázku č. 43. je porovnanie ceny prevádzky rôznych 

elektrocentrál podľa typu paliva. V tomto variante dodávky elektriny je použitá iba elektrocentrála 

pre dlhodobú neustálu prevádzku, a tak potrebujem čo najnižšie prevádzkové náklady. Vybral som 

teda plynovú centrálu značky HERON EGM 48E LPG NG 1f. Jej cena je cca 921 eur. [33] 

Menovitý výkon tohto typu je 4400 W. Je určená k použitiu ako záložný zdroj pre účely rekreácie.  

Tab. 18: Technické parametre elektrocentrály [29] 

Technické parametre: 

Počet fáz: 1 

Napätie/frekvencia: 230 V / 50 Hz 

Výkon max. / menovitý: 4800 W / 4400 W 

Účinník cos φ: 1 

Spotreba paliva LPG: 0,32 kg / kWh pri 75 % zaťažení 
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Spotreba paliva NG -  zemný plyn: 0,35 m3 / kWh pri 75 % zaťažení 

Spúšťanie: Elektrickým štartérom, manuálne 

Menovitý prúd:  16 A 

Rozmery: 578.535.700 mm 

Nameraný akustický výkon: 97 dB 

Nameraný akustický výkon vo vzdialenosti 7 m: 77 dB 

Hmotnosť bez náplní: 89 kg 

Chladenie: Nútené, vzduchom 

Max. výkon motoru: 8,2 kW (11HP) / 4000 min-1 

 

 

Obr. 43: Zrovnanie prevádzkových úspor na 1 kWh medzi tromi druhmi paliva [30] 

 Ceny plynu od rôznych spoločností sa pohybujú v závislosti na vybratom tarife. Napríklad 

Slovenská plynárenská spoločnosť poskytuje tarifu D1 s pevnou mesačnou platbou 2,11 eura 

a cena plynu pre túto tarifu je 0,0646 eura za kWh. Spotreba plynu v mojom návrhu by bola 

v zimných mesiacoch cca 1999 kWh ročne, bez uvažovania strát. S uvažovanými 3 % stratami 

vo vodičoch je táto hodnota rovná 2061 kWh. Preto spadám s týmto množstvom spotreby 

do spomínanej tarify D1 pre menších odberateľov, ktorá je určená pre zákazníkov s odberom plynu 

od 0 do 2110 kWh vrátane za 12 mesiacov. Koeficient medzi m3 a kWh je 1 m3 / 10,55 kWh. Teda 

tarifa je určená zákazníkom s odberom plynu od 0 do 200 m3. Moja chata však nemá prípojku 

na plyn, a tak musím uvažovať iný spôsob dodávky plynu. Je možné napájať centrálu zemným 

plynom, aj skvapalneným ropným plynom. Existuje aj možnosť plniť nádoby zemným plynom, je 

však problém s miestami plnenia. Preto musím zabezpečiť tlakové nádoby plnené LPG. Vybral 

som tlakovú fľašu s obsahom 33 kg LPG plynu. Cena 33 kg plynu je cca 44 eur. Ročné náklady 

na LPG v tejto variante budú cca 877 eura, pozri tabuľku č. 19. [31], [32] 
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Tab. 19: Výpočet ceny paliva pre celoročnú prevádzku centrály 

Výpočet ceny LPG pre prevádzku elektrocentrály 

Celková chýbajúca energia: (kWh) 1999 

Celková chýbajúca energia pri 

uvažovaní strát: 

(kWh) 2061 

Spotreba LPG centrálou pri 75 % 

zaťažení: 

(kg / kWh) 0,32  

Celková spotreba LPG centrálou 

na produkciu chýbajúcej elektriny: 

(kg ) 659,52 

Cena za odobratý LPG: (eur / kg) 1,33 

Cena spotrebovaného LPG: (eurá) 877,20 
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6. Ekonomické zhodnotenie 

Pre určenie ekonomickej výhodnosti jednotlivých variant musím poznať nielen počiatočné 

investičné náklady, ale aj prevádzkové náklady. Výpočet zjednoduším tým, že do investičných 

nákladov zarátam iba ceny hlavných komponentov. Cenu montážnych prác, kabeláže a konektorov, 

ako aj elektrorozvádzača s ochrannými a istiacimi prvkami zanedbám pre každý variant. Porovnám 

teda tri varianty. Pre účely ekonomického porovnania používam výpočtové pomôcky ekonomickej 

efektívnosti investícií. [18] Životnosť jednotlivých systémov je daná životnosťou prvku 

s najkratšou dobou života. Pri FV systéme uvažujem životnosť 12 rokov. Životnosť je limitovaná 

dobou života batérií. Systém dodávky s elektrocentrálou má z rozoberaných systémov 

pravdepodobne najdlhšiu životnosť. Uvažujem však pre účely porovnania ekonomickou analýzou 

rovnakú dobu života centrály, teda 12 rokov. Životnosť systému s palivovými článkami je výrazne 

skrátená. V manuáli modulu NEXA, ktorý je určený prevažne k laboratórnym účelom, je 

uvedených 1500 hodín. Pri zhruba 16 hodinovej predpokladanej dennej prevádzke bude životnosť 

iba cca 94 dní teda približne štvrtina roka. Najslabším miestom, ktoré výrazne limituje dobu 

životnosti modulu NEXA, je membrána palivového článku. Membrána je však aj celkovo u typu 

článkov PEMFC najslabším miestom. Jej životnosť u mnou navrhnutého vodíkového systému je 

približne 1 rok, pretože nepredpokladám každodenný pobyt na chate. Pri zjednodušenej úvahe, že 

životnosť membrány je 1 rok, bude využiteľnosť chaty vypočítaných 94 dní. Tento počet dní 

približne zodpovedá aj môjmu predpokladanému reálnemu využitiu chaty za 1 rok. Vo svojej 

ekonomickej analýze musím ďalej uvažovať s každoročnou výmenou membrány, keď chcem 

dosiahnuť životnosť 12 rokov, ako majú iné systémy. Prevediem však analýzu aj pre prípad, že by 

systém bol navrhnutý s bežným komerčným palivovým článkom s priemernou dobou životnosti 

15 000 a viac hodín. Základným ekonomickým kritériom pre porovnanie efektívnosti vynaložených 

investícií bude tzv. dynamické, ekonomické kritérium čistej súčasnej hodnoty. Úspory vzniknuté 

týmito tromi navrhnutými systémami budú vytvárané neplatením účtov za elektrinu, ktoré by bolo 

potrebné platiť pri aplikácii bežného pripojenia rekreačnej chaty k distribučnej sieti. Teda zisk 

alebo strata každej varianty bude tvorená rozdielom pomyselných nákladov pri aplikácii elektrickej 

prípojky a prevádzkových nákladov daného porovnávaného systému. 

6.1. Ekonomické vyhodnotene FV systému 

Navrhnutý fotovoltaický systém môžem od 1.1.2014 považovať za malý zdroj, teda fotovoltaickú 

elektráreň s inštalovaným výkonom max. 10 kWp, ktorej výroba sa nepovažuje za podnikanie a tak 

odpadá zbytočná administratíva. Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, ktorý nadobudol platnosť 

1.1.2014 obsahuje viaceré zmeny. Inštaláciou FV panelov na výrobu elektrickej energie už viac 

nemôžem využívať podporu od štátu, či už vo forme zelených bonusov – kedy je energia priamo 

spotrebovaná v objekte, alebo formou predaja zvyškovej elektrickej energie distribučnej 
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spoločnosti za zvýhodnenú cenu. Aj kvôli tomuto kroku odpadá papierovanie spojené s FV 

systémom. Existuje však možnosť získať jednorazovú podporu vo výške 1500 eur pre inštaláciu 

FV elektrárne o výkone od 2 kWp do 10 kWp. Túto dotáciu financovanú z prostriedkov EÚ bude 

možné dostať po 1.7.2014. Vo výpočte ekonomickej návratnosti budem uvažovať aj s touto 

jednorazovou finančnou podporou. [19] 

 V prvom rade určím investície vložené do FV systému, tabuľka č. 20. V tomto prípade FV 

panely majú nulové prevádzkové náklady, finančné prostriedky na palivo musím vynakladať iba 

v zimnom období na prevádzku elektrocentrály. 

Tab. 20: Rozpočet ostrovného FV systému 

Komponent: Cena/ks: (Eur) Počet ks: Celková cena: (Eur) 

FV panely 259 18 4662 

MPPT menič 1660 1 1660 

Menič napätia 2480 1 2480 

Akumulátory 356 24 8328 

Sledovač stavu 

akumulátorov 

140 1 140 

Elektrocentrála 400 1 400 

Celkové 

náklady: 

 17670 

 

 Výpočtom, pozri tabuľka č. 17., som získal cenu potrebného LPG plynu ako paliva 

pre dodávku záložného zdroja. Centrála bude vykrývať spotrebu v zime pri nedostatku energie 

vyprodukovanej FV panelmi. Ročné náklady na plyn som vypočítal vo výške 143 eur. Medzi 

prevádzkové náklady centrály zarátam aj orientačné náklady na výmenu oleja a bežnú údržbu cca 

15 eur za rok. Celkové prevádzkové náklady sú teda 158 eur. Môžem urobiť jednoduchý výpočet, 

koľko bude stáť jeden kWh dodanej elektrickej energie. Za rok centrála spolu s FV panelmi musí 

pokryť spotrebu rovnú 1999 kWh. Počítam teda cenu 1 kWh pre rok 2014. Spočítané prevádzkové 

náklady podelím spotrebovanou elektrinou. Pre merné prevádzkové náklady (označenie MN) teda 

dostanem: 

  𝑀𝑁 =
158

1999
= 0,08 𝑒𝑢𝑟/𝑘𝑊ℎ (37) 

 Ekonomické nástroje pre výpočet efektívnosti: 

 Doba návratnosti: určuje dobu, počet rokov, za ktorú príjmy dosiahnu hodnoty 

počiatočných nákladov. Keby bol čistý tok hotovosti v každom roku životnosti rovnaký, 
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môžem použiť nasledujúci vzorec č. 38. V mojom výpočte je však tok hotovostí každý rok 

iný z dôvodu rastu cien elektriny a plynu. 

  𝑇 =
𝐾𝑖

𝑍𝑑
(𝑟) (38) 

 Kde: 

T – doba návratnosti 

Ki – investičné náklady 

Zd – čistý ročný zisk, zisk je definovaný ako úspory dosiahnuté pri aplikácii FV systému 

v porovnaní s klasickou prípojkou pre chatu, teda rozdiel nákladov na prevádzku 

 Pri výpočtoch úspor inštalovaním daného variantu musím uvažovať, koľko energie daný 

objekt spotrebuje, a akú sumu tento systém pri produkcii elektriny ušetrí neplatením účtov. Teda 

nemusí platiť za dodanú elektrinu distribučnej spoločnosti. V mojom prípade sa jedná o spoločnosť 

Stredoslovenská energetika a.s., ktorej aktuálny cenník pre rok 2014 stanovuje pre sadzbu DD2 

cenu 0,1295021 eur/kWh. Celkové ročné náklady však obsahujú okrem nákladov za dodávku aj 

distribučné poplatky vo výške 7,98 eur za jeden mesiac. Ceny sú uvádzané s DPH. Sadzba DD2 je 

vhodná pre odberové miesta s ročnou spotrebou elektriny vyššou ako 1220 kWh. [20] Odhadovaná 

ročná spotreba môjho objektu je cca 1999 kWh. Vo výpočte musím však brať do úvahy aj tzv. 

index priemyselnej inflácie a uvažovať s každoročným zdražovaním elektriny a plynu. Počítam 

so zmenou ročných nákladov a zmenou ročných výnosov v dôsledku rastu cien. Odhadovo 

na základe prognóz a na základe doterajšieho vývoja som dosadil rast cien elektriny o 3 % ročne 

a rast cien plynu o 5 % takisto ročne. Vypočítané celkové ročné náklady za elektrinu pre môj objekt 

by boli za aktuálny rok 2014 vo výške 369,01 eur. Počítalo sa so spotrebou odhadnutou podľa TDD 

a vyššie spomenutými aktuálnymi cenami. 

  𝑁2014 = (1999.0,1295021) + (7,98.12) = 354,6 𝑒𝑢𝑟 (39) 

 Medzi prevádzkové náklady na prevádzku FV systému uvažujem iba náklady na palivo, olej 

a bežnú údržbu centrály v zimnom období. Hodnota paliva už bola skôr vypočítaná a jej hodnota je 

NLPG = 143 eur. K nej prirátam orientačnú cenu oleja a údržby 15 eur. Čistý ročný zisk môžem 

vykalkulovať jednoducho: 

  𝑍𝑑 = 𝑁2014 − 𝑁𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅 = 354,6 − 158 = 196,6 𝑒𝑢𝑟 (40) 

 Metóda NPV – čistej súčasnej hodnoty: vo výpočte touto metódou je zahrnutá doba 

životnosti projektu, tiež možnosť investovať do iného rovnako rizikového projektu, jedno 

z najvhodnejších kritérií pre výpočet efektivity investície. Diskont uvažujem na úrovni 2 %. 

Je to priemerná úroveň úrokovej miery bežného sporiaceho účtu. Čistá súčasná hodnota je 

daná rozdielom medzi celkovými aktualizovanými príjmami a investičnými nákladmi. 

 𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑍𝑑

(1+𝑟)𝑗 − 𝐾𝑖
𝑛
𝑗=1  (41) 

Kde: 



6. EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE  

75 

Ki – investičné náklady 

Zd – čistý ročný zisk v j – tom roku, zisk je definovaný ako úspory dosiahnuté pri aplikácii FV 

systému v porovnaní s klasickou prípojkou pre chatu, teda rozdiel nákladov na prevádzku v danom 

roku 

n – doba životnosti 

r – diskont = výnos v percentách, ktorý by sme získali, keby sme zamýšľanú čiastku investovali 

do iného rizikového projektu, alebo napr. iba uložili na účet 

 Index rentability: tento ukazovateľ je spojený úzko s predchádzajúcim kritériom NPV. 

Vyjadruje pomer očakávaných aktualizovaných peňažných príjmov k výške investičných 

nákladov. Keď je NPV väčšia ako 0, PI je väčší ako 1. 

 𝑃𝐼 =
∑

𝑍𝑑

(1+𝑟)𝑗
𝑛
𝑗=1

𝐾𝑖
 (42) 

Kde: 

Ki – investičné náklady 

Zd – čistý ročný zisk v j – tom roku, zisk je definovaný ako úspory dosiahnuté pri aplikácii FV 

systému v porovnaní s klasickou prípojkou pre chatu, teda rozdiel nákladov na prevádzku v danom 

roku 

n – doba životnosti 

r – diskont – výnos v percentách, ktorý by sme získali, keby sme zamýšľanú čiastku investovali 

do iného rizikového projektu, alebo napr. iba uložili na účet 

PI – index rentability 

 V tabuľke č. 21, kde som urobil výpočty NPV a PI pre FV systém, je uvedená iná investičná 

cena oproti pôvodným investičnej sume = 17670 eur. Od investičných nákladov som už odpočítal 

jedno – rázovú dotáciu pre malé fotovoltaické zdroje. Takisto v nultom roku je možné si všimnúť 

výraznú úsporu nákladov oproti ostatným rokom až 7250 eur. Je to dané tým, že v nultom roku 

som ako úsporu nákladov FV systému oproti klasickej prípojke bral investičné náklady 

na realizáciu elektrickej prípojky. Vo výpočte som teda rátal aj s cenou za realizáciu prípojky 

elektrickej energie v prípade odberu od distribučnej spoločnosti. Orientačná cena za 1 meter 

elektrickej prípojky sa pohybuje od 700 do 1300 Kč (cca 26 až 47 eur). [43] Presná cena závisí 

na podmienkach konkrétnej inštalácie, či sa jedná o kábel v zemi alebo o kábel zavesený 

vo vzduchu na stĺpoch. Kontaktoval som distribučnú spoločnosť Stredoslovenská energetika a.s. 

a firmy budujúce prípojky, ktoré mi na základe mnou poskytnutých údajov o objekte poskytli 

informáciu o cene cca 47 eur za meter. Vychádzajúc z tejto sumy za 1 m, vypočítam pre môj objekt 

vzdialený cca 150 m od stĺpov elektrického vedenia výslednú sumu 7050 eur. Do celkovej ceny 

za elektrickú prípojku však musím zarátať aj  poplatok vo výške 200 eur za hlavnú domovú skriňu. 

Pripojenie tohto odľahlého objektu by stálo majiteľa odhadom cca 7250 eur. V nultom roku, teda 
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v roku realizácie projektu nebudem počítať s diskontovaním. Na Slovensku nie je prípojka nn 

podobne ako v Českej republike do 50 metrov od distribučnej siete pre účely dodávky elektriny 

domácnostiam hradená na náklady distribučnej spoločnosti. Samotnú prípojku na Slovensku si 

buduje žiadateľ na vlastné náklady.  

  Keďže NPV hodnota vyšla záporná = -6706,38, NPV je menšie ako 0, projekt je investične 

neprijateľný, nezaistí požadovanú mieru výnosu a nebolo by vhodné ho z ekonomického hľadiska 

ani realizovať. Taktiež index rentability je menší ako 1, čo vedie k rovnakým záverom ako 

ekonomické vyhodnotenie podľa NPV metódy, teda projekt je investične neprijateľný. Tieto dva 

parametre mi však poslúžia k porovnaniu s ostatnými systémami dodávky elektriny.  

Tab. 21: Výpočet efektívnosti investície FV systému 

FV SYSTÉM = 16170 eur 

ROK 

Úspora nákladov 

(eur): 

Náklady na LPG 

(eur): Zd Zd - diskontovaný NPV PI 

0 7250,00 - 7250,00 7250,00 

-6706,38 0,59 

1 354,63 158,00 196,63 192,78 

2 365,27 165,90 199,37 191,63 

3 376,23 174,20 202,04 190,38 

4 387,52 182,90 204,61 189,03 

5 399,14 192,05 207,09 187,57 

6 411,12 201,65 209,47 186,00 

7 423,45 211,74 211,72 184,31 

8 436,16 222,32 213,83 182,51 

9 449,24 233,44 215,80 180,57 

10 462,72 245,11 217,61 178,51 

11 476,60 257,37 219,23 176,32 

12 490,90 270,23 220,66 173,99 

   

 Na obrázku, pozri č. 44, je vidno, že po 12 rokoch prevádzky bude majiteľ daného systému 

stále v mínuse 6706,38 eur. Je to spôsobené tým, že už neexistuje dotácia vo forme zelených 

bonusov. V prípade možnosti získania tejto podpory by návratnosť investícii bola reálna. V nultom 

roku sa vlastne odpočítajú od seba investičné náklady porovnanej varianty a realizácie prípojky. 

Teda fotovoltaický systém by bol ekonomicky výhodný aj bez dotácie vo forme zelených bonusov 

napríklad, keby bol integrovaný do odľahlejších miest bez elektrického vedenia. Aby tomu bolo tak 

v aj v mojom príklade, musel by byť objekt vo vzdialenosti minimálne 300 m od siete elektrického 

vedenia. Samozrejme pri uvažovaní ceny 47 eur za meter prípojky. Vtedy by bola NPV kladná a PI 

väčší ako 1. 

 



6. EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE  

77 

 

Obr. 44: Tok peňazí vo FV systéme 

 Vrátim sa ešte k dobe návratnosti. Ako som spomenul z dôvodu rozdielneho toku financií 

v jednotlivých rokoch, nemôžem použiť základný vzorec č. 38 pre T. Pre môj prípad musím 

spočítavať ročné peňažné toky dovtedy, kým sa kumulované zisky nerovnajú investičným 

nákladom. Pre FV systém pomyselná doba návratnosti, alebo aj diskontovaná doba návratnosti 

ďaleko presahuje životnosť všetkých komponentov. Je vidno, že zrušenie zelených bonusov 

výrazne zneefektívnilo investíciu do solárneho systému a tento systém sa stal prakticky 

nerentabilný. Slovenská republika prestala dotovať majiteľov FV systémov po priblížení sa 

k hranici 14 % podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Je to záväzok SR voči EÚ.  

 Uvediem ešte jednu metódu ekonomického hodnotenia efektívnosti energetického projektu. 

V mojom prípade však jej počítanie stráca zmysel, lebo NPV hodnota je záporná. Pri NPV kladnej 

by som ju však počítal. 

 Metóda IRR – vnútorného výnosového percenta: vnútorné výnosové percento je vlastne 

trvalý ročný výnos investície, jedná sa o diskont, pri ktorom sa NPV investície rovná nule. 

Pomocou tejto metódy hľadám úrokovú mieru, pri ktorej je daná investícia do projektu 

nestratová = príjmy sa rovnajú nákladom. [18], [38] 

 𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑍𝑑

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑗 − 𝐾𝑖 = 0𝑛
𝑗=1  (43) 

 Kde: 

Ki – investičné náklady 
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Zd – čistý ročný zisk v j – tom roku, zisk je definovaný ako úspory dosiahnuté pri aplikácii FV 

systému v porovnaní s klasickou prípojkou pre chatu, teda rozdiel nákladov na prevádzku v danom 

roku 

n – doba životnosti 

IRR – vnútorné výnosové percento 

6.2. Ekonomické vyhodnotene variantu s elektrocentrálou 

V tabuľke č. 22. je cena použitej elektrocentrály. 

Tab. 22: Rozpočet ostrovného systému s elektrocentrálou 

Komponent: Cena/ks: (Eur) Počet ks: Celková cena: (Eur) 

Elektrocentrála 921 1 921 

  

 Výpočtom som získal cenu potrebného LPG plynu ako paliva pre dodávku centrály. Centrála 

bude vykrývať celú ročnú spotrebu. Ročné náklady na plyn teda budú 877,2 eur. Medzi 

prevádzkové náklady centrály zarátam aj orientačné náklady na výmenu oleja a bežnú údržbu cca 

100 eur za rok. Celkové prevádzkové náklady sú 977,2 eur. Najskôr môžem urobiť jednoduchý 

výpočet, koľko bude stáť jeden kWh dodanej elektrickej energie. Ročná spotreba chaty je 1999 

kWh. Počítam teda cenu 1 kWh pre rok 2014. Spočítané prevádzkové náklady podelím množstvom 

spotrebovanej elektriny. Pre merné náklady dostanem: 

  𝑀𝑁 =
977,2

1999
= 0,49 𝑒𝑢𝑟/𝑘𝑊ℎ (44) 

 Použijem tie isté vzorce, aj myšlienkové úvahy ako pri hodnotení efektívnosti v predošlej 

variante. Najskôr však musím poznať hodnotu čistého ročného zisku. Cenu celoročnej prevádzky 

som už vypočítal. Jej hodnota bola 977,2 eura.  

  𝑍𝑑 = 𝑁2014 − 𝑁𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅 = 354,6 − 977,2 = − 622,6 𝑒𝑢𝑟 (45) 

 Ročný výnos tohto systému je záporné číslo, pozri rovnicu č. 45, takže produkuje každý rok 

straty miesto očakávaného zisku. Okrem nultého roku, kedy vznikne zisk vlastne počiatočnými 

nákladmi na elektrickú prípojku. Tak o nejakej ekonomickej efektívnosti, alebo dobe návratnosti 

nemôže byt ani reč. Čistá súčasná hodnota nám vyšla na úrovni -2817,94. Index rentability 

pre tento projekt je záporná hodnota -2,06. Takže výstup z ekonomickej analýzy je opäť investične 

nevýhodný projekt. Investičné náklady tejto varianty sú malé, ale vysoké prevádzkové náklady 

generujú každý rok stratu oproti porovnávanej platbe za elektrinu distribučnej spoločnosti. NPV je 

teda v plusových číslach iba v prvých rokoch prevádzky. Variant s centrálou je efektívnejší 

z ekonomického hľadiska ako pripojenie na sieť v prvých rokoch hlavne z dôvodu veľmi nízkych 

investičných nákladov. Prevažujúce každoročné straty nám však NPV dostanú za celú dobu 

životnosti do záporných čísel. 
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Tab. 23: Výpočet efektívnosti investície systému s centrálou 

CENTRÁLA = 921 eur 

ROK 

Úspora nákladov 

(eur): 

Náklady na 

LPG (eur): Zd Zd - diskontovaný NPV PI 

0 7250,00 - 7250,00 7250,00 

-2817,94 -2,06 

1 354,60 977,20 -622,60 -610,39 

2 365,24 1026,06 -660,82 -635,16 

3 376,20 1077,36 -701,17 -660,73 

4 387,48 1131,23 -743,75 -687,11 

5 399,11 1187,79 -788,69 -714,34 

6 411,08 1247,18 -836,10 -742,44 

7 423,41 1309,54 -886,13 -771,43 

8 436,11 1375,02 -938,91 -801,35 

9 449,20 1443,77 -994,57 -832,21 

10 462,67 1515,96 -1053,29 -864,06 

11 476,55 1591,76 -1115,20 -896,92 

12 490,85 1671,34 -1180,49 -930,81 

6.3. Ekonomické vyhodnotenie systému na báze palivových článkov 

Zhrnutie cien jednotlivých prvkov systému je v nasledujúcej tabuľke. Niektoré ceny sú iba 

informačné. Vychádzam z kvalifikovaných odhadov opierajúcich sa o podobné systémy. Bola 

dosadená orientačná cena riadiacej jednotky. Uvediem niektoré ďalšie ceny komponentov 

pre zaujímavosť, ako je cena za rozvodné potrubie vodíka, za ventily atď.. Za 1 meter nerezových 

oceľových trubiek s veľkostí 1/4“ treba zaplatiť cca 4 eura. Jeden nerezový ventil stojí 110 eur. 

Budem brať do úvahy všetky potrebné komponenty a ich ceny, dostanem výslednú sumu 

za vodíkové technológie inštalované vo vnútornom prostredí cca 2165 eur. [37] Táto cena zahŕňa 

potrubia, elektromagnetické ventily, snímač úniku vodíka a havarijné odvetrávanie. 

Tab. 24: Rozpočet ostrovného FC systému [37] 

Komponent: Cena/ks: (Eur) Počet ks: Celková cena: (Eur) 

Palivový modul NEXA 9065 1 9065 

Menič - stabilizátor 275 1 275 

Menič napätia 2746 1 2746 

Akumulátory 140 16 2240 

Sledovač stavu 

akumulátorov 

140 1 140 
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Orientačná cena 

riadiacej jednotky: 

361 1 361 

Vodíkové technológie: 2165 1 2165 

Celkové náklady:  16992 

 

 Výpočtom som získal mesačné náklady na vodík ako palivo pre vodíkový modul. Vodíkový 

článok bude v prevádzke celý rok . Ročné náklady na vodík pri zoptimalizovanej prevádzke budú 

približne 330.12 = 3960 eur. Urobím jednoduchý výpočet, koľko bude stáť jeden kWh vyrobenej 

elektrickej energie. Ročná spotreba elektrickej energie chaty je 1999 kWh. Počítam teda cenu za 1 

kWh pre rok 2014. Spočítané prevádzkové náklady podelím číslom 1999. Pre merné náklady teda 

dostanem: 

  𝑀𝑁 =
3960

1999
= 1,98 𝑒𝑢𝑟/𝑘𝑊ℎ (46)  

Tab. 25: Výpočet efektívnosti investície systému na báze palivového článku Nexa 

VODÍKOVÝ SYSTÉM = 16992 eur 

ROK 

Úspora 

nákladov 

(eur): 

Náklady na 

vodík (eur): 

Náklady na 

výmenu 

membrány 

(eur): Zd 

Zd - 

diskontovaný NPV PI 

0 7250,00 - - 7250,00 7250,00 

-87399,46 -4,14 

1 354,63 3960,00 - -3605,37 -3534,67 

2 365,27 3762,00 6526,80 -9923,53 -9538,18 

3 376,23 3573,90 6200,46 -9398,13 -8856,07 

4 387,52 3395,21 5890,44 -8898,12 -8220,49 

5 399,14 3225,44 5595,92 -8422,22 -7628,26 

6 411,12 3064,17 5316,12 -7969,17 -7076,40 

7 423,45 2910,96 5050,31 -7537,82 -6562,13 

8 436,16 2765,42 4797,80 -7127,06 -6082,87 

9 449,24 2627,14 4557,91 -6735,81 -5636,23 

10 462,72 2495,79 4330,01 -6363,08 -5219,94 

11 476,60 2371,00 4113,51 -6007,91 -4831,94 

12 490,90 2252,45 3907,84 -5669,39 -4470,27 

 

 V tabuľke č. 25 prevádzam ekonomickú analýzu pre vodíkový systém. Prevediem výpočty 

NPV a PI kritérií. Ako som už uvádzal, životnosť modulu NEXA, a tým pádom aj celého systému 

musím predlžovať každoročnou výmenou membrány. Preto bude výpočet pre tento systém o trocha 

zložitejší ako v predchádzajúcich dvoch systémoch. Uvažujem, že náklady na výmenu membrány 
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modulu budú vo výške 72 % počiatočnej ceny modulu Nexa. Výmena membrány bude stáť cca 

6527 eur. Náklady na výmenu membrány musím zarátať medzi celkové náklady systému. Táto 

položka mi výrazne zdvihne už aj tak dosť vysoké prevádzkové náklady systému. Náklady 

na výmenu membrány musím zahrnúť do výpočtu peňažných tokov od druhého roka životnosti 

každoročne pre dosiahnutie životnosti 12 rokov za účelom porovnávania NPV hodnoty s ostatnými 

systémami. Vo výpočte uvažujem určitý technologický progres, ktorý spôsobí zlacňovanie výmeny 

membrány u článkov typu PEMFC každý rok o 5 %. Uvažujem takisto ako pri predchádzajúcich 

analýzach systémov s rastom cien elektriny do budúcnosti o 3 % ročne. Naopak je predpoklad, že 

cena vodíka bude klesať, a tak som aj tento fakt zahrnul do výpočtu. Predpokladám medziročný 

pokles o 5 %.  

 Vodíkový systém je predražený a navyše má krátku životnosť. Predlžovanie systému 

s výmenou membrány je veľmi drahé riešenie, čo sa odzrkadlilo aj na celkovej hodnote NPV, ktorá 

je rovná zápornej hodnote, mínus 87399,46. Teda platí to isté zhodnotenie o ekonomickej 

efektívnosti projektu ako u predchádzajúcich systémoch. Systém je finančne nevýhodný 

pre realizáciu. Vodíkový systém s modulom Nexa má veľké investičné náklady a navyše každý rok 

generuje obrovské straty oproti variante s bežnou elektrickou prípojkou. Je to spôsobené drahým 

vodíkom a výmenou membrány. Prevediem ešte tie isté ekonomické výpočty, avšak teraz 

pre vodíkový systém s dlhšou životnosťou. Bežne dostupné komerčné systémy majú životnosť 10 – 

krát väčšiu než modul Nexa využívaný pre školské, laboratórne účely. Pri výpočte s modulom, 

ktorý má rovnakú počiatočnú cenu, ale dobu životnosti až 15 000 hodín, mi stačí vymeniť 

membránu každý 10. rok pri rovnakom využití modulu, ako aj pri úvahách s modulom Nexa. Aj tak 

však kritérium NPV bude výrazne záporné číslo. Urobím ešte výpočet pre systém, kde by bol 

namiesto modulu Nexa podobný článok ako článok PEMFC, ktorý je teraz uvádzaný na trh a má 

dobu životnosti až 60 000 hodín. Vypočítam čistú súčasnú hodnotu pre životnosť 12 rokov, aby 

som mohol výsledky zrovnať s ostatnými variantami, pozri tabuľka č. 26 a 27.. Počas tohto 

obdobia nebude nutná výmena membrány u tohto moderného článku. Takže náklady na výmenu 

odpadnú. Pre môj ekonomický výpočet budem uvažovať cenu aj spotrebu vodíka tohto modulu 

na rovnakej úrovni ako som uvažoval pre modul Nexa. Cena tohto komponentu nie je známa, určite 

bude však vyššia ako cena za článok Nexa, 9065 eur. Ale s uvažovaním zlacňovania palivových 

článkov do budúcnosti a s možnosťou dostať nejakú formu dotácie od vlády za zakúpenie tohto 

zdroja sa môžu výsledné investičné náklady v budúcnosti pohybovať za podobný typ ako je zdroj 

FC od firmy Panasonic na tejto sume. Preto urobím výpočet, aby bolo jasné, či to bude stačiť aspoň 

na to, aby sa daný systém dodávky elektriny na báze palivových článkov v budúcnosti stal 

konkurencieschopný systémom ako je FV systém, alebo systém na báze elektrocentrály. Teda 

konkurencieschopný pre dodávku elektriny môjmu uvažovanému príkladu dodávky elektriny chate 

vzdialenej od distribučnej siete 150 metrov. Na tomto mojom príklade sa prejaví jeho 

konkurencieschopnosť aj pre podobné systémy. Vypočítaná čistá súčasná hodnota pre účely 

hodnotenia efektívnosti systému dodávky elektriny tej istej rekreačnej chaty s článkom o 40 – krát 

vyššej životnosti ako má modul Nexa má zápornú hodnotu, mínus 32511,31. Výmenou modulu 

a pri braní do úvahy niektorých skutočností mi však vyšla o 54 888,15 tisíc eur priaznivejšia 
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hodnota. Teda je tam určitá perspektíva konkurencieschopnosti do budúcna pri predlžovaní 

životnosti.   

Tab. 26: Výpočet efektívnosti investície systému na báze palivového článku s dlhou životnosťou 

VODÍKOVÝ SYSTÉM S DLHŠOU ŽIVOTNOSŤOU = 16992 eur 

ROK 
Úspora nákladov 

(eur): 

Náklady na 

vodík (eur): 
Zd Zd - diskontovaný NPV PI 

0 7250,00 - 7250,00 7250,00 

-32511,31 -0,91 

1 354,63 3960,00 1794,63 1759,44 

2 365,27 3762,00 -3396,73 -3264,83 

3 376,23 3573,90 -3197,67 -3013,24 

4 387,51 3395,21 -3007,69 -2778,64 

5 399,14 3225,44 -2826,31 -2559,87 

6 411,11 3064,17 -2653,06 -2355,84 

7 423,45 2910,96 -2487,52 -2165,53 

8 436,15 2765,42 -2329,27 -1988,01 

9 449,23 2627,14 -2177,91 -1822,38 

10 462,71 2495,79 -2033,08 -1667,83 

11 476,59 2371,00 -1894,41 -1523,60 

12 490,89 2252,45 -1761,56 -1388,98 

6.4. Záverečná ekonomická analýza 

Tab. 27: Porovnanie NPV 3 systémov 

Vodíkový 

systém: 

FV systém: Systém 

s elektrocentrálou: 

Vodíkový systém 

– dlhšia životnosť: 

- 87399,46 eur - 6706,38 eur - 2817,94 eur - 32511,31 eur 

 

Vodíkový systém vyšiel z ekonomickej analýzy troch navrhnutých systémov pre dodávku 

elektrickej energie objektu najhoršie. Ako aj vodíkový systém s modulom Nexa, tak aj s vodíkový 

systém s najnovším modulom, ktorý ma predĺženú životnosť, dosiahli najhoršie hodnoty 

pri porovnaní metódou čistej súčasnej hodnoty. Hlavné kritérium, na základe ktorého som 

porovnával systémy, a to tzv. čistá súčasná hodnota = NPV síce vyšla záporná pre všetky projekty, 

avšak čistá súčasná hodnota vodíkových systémov je očividne najnižšia. Je to spôsobené relatívne 

vysokými investičnými nákladmi, ale aj vysokými prevádzkovými nákladmi v porovnaní 

s ostatnými systémami. Merné náklady na 1 spotrebovaný kWh sú až 1,98 eura, zatiaľ čo 

u ostatných systémov sú pod 0,5 eura na kWh. Teda každý rok je vytváraná strata, a nie zisk oproti 

platbe distribučnej spoločnosti za elektrinu. Teda môžem zhrnúť, že NPV hodnota klesá každý rok 

životnosti. Taký istý prípad nastáva aj u systému s centrálou. Jedine FV systém generuje každý rok 

zisk, teda úsporu nákladov. Čistá súčasná hodnota počas obdobia životnosti stúpa ku kladnej 



6. EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE  

83 

bilancii ako u jediného z týchto 3 systémov. Životnosť vodíkového systému s Nexou je ako som už 

spomínal maximálne 1 rok pri zjednodušení určitých skutočností a za predpokladu nie dlhšieho ako 

90 – dňového pobytu užívateľov za rok na chate. Záverom môžem napísať, že investícia je vysoko 

neefektívna. Očividne vodíkový systém dodávky elektriny nemôžem z hľadiska ekonomickej 

efektivity porovnávať s tradičnými zdrojmi energie na báze fosílnych palív. Ale ani s ostatnými 

tzv. obnoviteľnými systémami dodávky energie domácnostiam. Podobné systémy môjmu návrhu 

založené na obnoviteľných zdrojov sa stanú atraktívne v budúcnosti, kvôli stále stúpajúcej cene 

a nedostatku fosílnych palív. Naopak cena systému spájajúceho výrobu energie z obnoviteľných 

zdrojov = (FV panelov alebo z veternej turbíny) s ukladaním prebytočnej energie do vodíka bude 

klesať s rastúcim uvádzaním týchto systémov na trh. Kedy sa systémy podobné môjmu stanú 

konkurencieschopné závisí v značnej miere na rýchlosti vyčerpania fosílnych palív a na rýchlosti 

hromadného zavádzania takéhoto typu systémov. [39] 

 

Obr. 45: Vyhliadky nákladov na  vodíkový systém v porovnaní so systémami na báze fosílnych  palív [39] 

 Stimulácia rozvoja a masovej produkcie takýchto systémov musí byť tvorená ako aj 

priemyslom, tak aj vládou. Energetický priemysel by mal nájsť nejaký vhodný trh 

pre komercializáciu obnoviteľných systémov, ako napríklad vytvorenie systémov dodávky 

elektriny pre odľahlé komunity. Úlohou vlády by malo byť neustále zlepšovanie a sprísňovanie 

environmentálnych predpisov, aby boli ekologicky priateľské zdroje podporované 

a uprednostňované. Kritickým bodom je, ako som spomínal, určitá finančná podpora od štátu 

pre fyzické osoby vo forme zelených bonusov, alebo nejakej daňovej úľavy. Telekomunikačné 

spoločnosti sú dnes typickým príkladom, kde sa využívajú palivové články ako záloha elektrickej 

energie, a kde je to výnosné. Tieto spoločnosti potrebujú obrovské množstvo uskladnenej energie 

a pri takomto množstve sa uskladnenie do vodíka stáva konkurencieschopné s akumuláciou 

do batérií. Využívajú však komerčný vodík, čiže si nevyrábajú svoj vlastný. Na rozdiel 

od komerčne zakúpeného vodíka, vodík vyprodukovaný spoločnosťou nemá nepriaznivý vplyv 

na životné prostredie. Pri jeho produkcii nie je uvoľňovaný žiadny oxid uhličitý. A však produkcia 

vlastného vodíka telekomunikačnými firmami by vyžadovala ďalšie investičné náklady 

na elektrolyzéry a z dôvodu zníženej systémovej účinnosti aj ďalšie náklady na zvýšenie výkonu 

solárnych panelov. Boj s ostatnými technológiami zálohy energie vyhrali v telekomunikačnom 
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odvetví pre nízke celkové náklady, vyššiu spoľahlivosť, zlepšenú dostupnosť a nízke prevádzkové 

náklady. 

6.5. Technické a ekonomické výzvy pre ďalší výskum palivových článkov 

Môžem zdôrazniť, že na to, aby sa stali palivové články konkurencieschopné s konkurenčnými 

technológiami premeny energie, je nutné uskutočniť nasledujúce kroky: 

 Znížiť investičné náklady 10 až 100 – násobne. 

 Predĺžiť dobu životnosti s minimálnou degradáciou výkonu. 

 Nájsť medzeru na trhu, hlavne v oblasti výroby energie (aj kogenerácie) a v dopravnom 

odvetví. 

 Zistiť, či palivové články môžu konkurovať pokročilým nabíjateľným batériám, Ni-MH a Li-

Ion, pre prenosné aplikácie s nízkou a extra nízkou spotrebou. 

 Palivovému článku ako objavu 19. storočia trvalo veľmi dlho, kým zaujal stabilné miesto 

v energetickom sektore. Ostatné vynálezy ako napr. moderné nabíjateľné batérie mali oveľa kratšiu 

prechodnú dobu od výskumu cez technologický pokrok až po ich komercializáciu. Pre dosiahnutie 

masovej komercializácie palivových článkov je nutné dosiahnuť určitý pokrok v ich vývoji. Ďalej 

uvediem ciele výskumu do budúcnosti, konkrétne pre typ PEMFC, ktorý som použil v návrhu: 

 Nájsť alternatívnu/zmenenú protónovú membránu, ktorá bude minimálne desať – krát 

lacnejšia ako súčasná a vydrží prevádzkové teploty až 120, 130 °C. 

 Ďalej sa pokúsiť nanášať iba okolo 0,25 mg Pt /cm2 na obe elektródy. 

 Znížiť výrobné náklady bipolárnych dosiek a prípadne nahradiť uhlík kovovými doskami. 

 Nájsť alternatívu materiálov (Pt-Ru) za účelom zvýšenia úrovne tolerancie voči CO a tiež 

zredukovať použitie ušľachtilých kovov. 

 Vyšetriť príčiny degradácie výkonu a nájsť metódy na zredukovanie tohto javu. 

 Prevádzkovať PEMFC so žiadnym zvlhčením alebo pod zvlhčením reakčných plynov. 

 Znížiť náklady na výrobu celého zoskupenia – stacku článkov. [44] 



7. ZÁVER  

85 

7. Záver 

Táto diplomová práca rozoberá súčasné typy palivových článkov a princíp ich funkcie. Tiež 

popisuje základné princípy meničov energie, ktoré sú nevyhnutné pre systémy na báze palivových 

článkov. Jedným zo základných cieľov práce bol návrh systému na báze palivových článkov 

pre dodávku elektrickej energie objektu, ktorý sa nachádza v ostrovnom režime. Bola urobená 

základná rešerš súčasného stavu využívania vodíkových technológií so zameraním sa na podobné, 

fungujúce systémy na báze palivových článkov vo svete. Zatiaľ sa stále jedná o výnimočný systém 

pre dodávku energií. Výskyt takýchto systémov je prevažne v ekonomicky bohatých krajinách, kde 

sú tieto systémy rôznou formou podporované.   

 Návrh systému na báze palivových článkov bol vytvorený pre rekreačnú chatu v horskom 

teréne. Objekt sa nachádza v ostrovnom režime vzdialený zhruba 150 metrov od stĺpov 

elektrického vedenia. Pre tento objekt bola vypracovaná analýza spotreby energie pri zvolenom 

rozsahu elektrických spotrebičov. Boli namodelované typové diagramy spotreby podľa 

koeficientov poskytnutých operátorom trhu s elektrinou. Pri návrhu bol rozobratý a odôvodnený 

výber každého komponentu tak, aby spĺňal požiadavky na zaradenie do systému. Zvlášť dôraz sa 

kládol na výber vhodného meniča pre spoluprácu s palivovým článkom, aby výstupné parametre 

palivového článku sedeli s vstupnými hodnotami stabilizátora pri akomkoľvek stave. 

Na stabilizačný menič sú kladené vysoké nároky z dôvodu zaťažovacej charakteristiky článku. 

Hodnoty napätia v závislosti na výkone sa menia v širokom rozpätí, preto modul Nexa je 

považovaný za mäkký zdroj. Vyberal som aj vhodný typ akumulátorov pre navrhovaný systém. 

Akumulátory slúžia v systéme nielen pre dotovanie rozdielu menovitého výkonu modulu 

a vyžadovaného príkonu pri vykonávaní energeticky náročnejších činností. Ale aj 

pre zoptimalizovanie prevádzky. V nočných hodinách sa palivový článok odpája a batérie plne 

hradia spotrebu kvôli nízkej účinnosti modulu pri malom zaťažení. Toto zoptimalizovanie 

prevádzky vytvorilo úsporu v prevádzkových nákladoch. Analýzou sa zistila úspora cca 143 eur 

pri nepretržitej prevádzke čiastočne zaťaženého modulu na 300 W v porovnaní s krátkodobou 

prevádzkou na maximálny výkon modulu. Pre účely ekonomického porovnania navrhnutého 

systému boli vytvorené ďalšie dva systémy pre dodávku elektriny danému objektu v autonómnom 

režime. A to fotovoltaický systém so záložným zdrojom, elektrocentrálou. Podobne ako 

u vodíkového systému boli podrobne rozobraté použité komponenty, tak aby spĺňali kritéria 

systému pre reálne použitie. A posledným navrhnutým systémom bola dodávka elektriny 

na princípe elektrocentrály. V poslednom bode bola pomocou ekonomických kritérií prevedená 

ekonomická analýza. V nej boli dosiahnuté výsledky, na základe ktorých bola dokázaná finančná 

nenávratnosť investícií do týchto energetických projektov pre daný objekt. Pre vodíkový systém 

bola vypracovaná analýza mnou navrhnutého systému s modulom Nexa. Keďže je však tento 

modul určený prevažne pre výskumné účely školám, odzrkadľuje sa to aj na jeho životnosti, ktorá 

je cca 1500 prevádzkových hodín. Pre výpočet dynamického ekonomického kritéria, čistej súčasnej 
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hodnoty, ktorá berie do úvahy aj životnosť projektu, som musel pre všetky projekty uvažovať 

s rovnakou životnosťou. Aby dané výsledky NPV boli porovnateľné. Pre FV systém, ako aj 

pre systém s centrálou som uvažoval životnosť 12 rokov. Aby bola životnosť vodíkového systému 

takisto 12 rokov, musel som uvažovať s výmenou membrány ako najslabším prvkom v systéme 

v určitých časových intervaloch. Výsledná hodnota NPV bola v porovnaní s ostatnými systémami 

dodávky veľmi nepriaznivá. Preto som previedol analýzu pomyselného vodíkového systému, 

tentokrát však s komerčným palivovým článkom s dobou životnosti až 60 000 hodín. NPV hodnota 

bola síce stále najhoršia oproti ostatným porovnávaným systémom, ale výrazne priaznivejšia ako 

pri prvom vodíkovom systéme s modulom Nexa. Návrh systémov uvedených v práci môže slúžiť 

ako návod alebo jednoduchý sprievodca pre vytváranie podobných systémov pre objekty 

v ostrovnom režime.  

 Možnosť využitia vodíkových systémov vidím hlavne v akumulácii energie pri spolupráci 

s obnoviteľnými zdrojmi. Touto spoluprácou sa môžu odstrániť niektoré nevýhody obnoviteľných 

zdrojov ako je napr. časová premenlivosť produkcie energie. Systémy podobné s mojim návrhom 

v práci, na báze palivových článkov sa môžu uplatniť pre dodávku energie odľahlým oblastiam, 

kde je vzdialenosť od distribučnej siete omnoho vyššia ako v mojom prípade. Problémom však je, 

že v rozvinutých krajinách je excelentne vybudovaná elektrická sieť aj v odľahlejších miestach. 

Tiež tepelné a jadrové elektrárne majú podchytenú väčšinu energetického trhu. Možnosťou 

do ďalších rokov je vytvorenie elektrární na báze palivových článkov v rozvojových krajinách, kde 

by mohli poskytovať elektrickú energiu. Treba však vziať aj do úvahy ekonomickú situáciu 

v týchto krajinách a zistiť, či sú schopné po finančnej stránke prijať novú a zatiaľ na investičné 

náklady náročnú technológiu. Uplatniteľnosť článkov však bude každopádne stúpať s narastajúcou 

životnosťou článkov, hlavne membrány typu PEMFC a klesajúcou cenou vodíka. Tiež si myslím 

na základe vykonanej analýzy, že vodíkový systém pre ostrovnú prevádzku je vhodnejší skôr 

pre napájanie elektrickej záťaže v menšom rozsahu, s akou bolo počítané v mojom objekte. 

Prevádzkové náklady na vodík boli neúmerne vysoké v porovnaní s ostatnými systémami. 

V mojom návrhu tiež nebol uvažovaný kogeneračný spôsob dodávky elektriny a tepla. 

Ekonomický pohľad na systém, kde by bol palivový článok schopný zabezpečovať aj potrebu tepla 

domácnosti by bol určite zhovievavejší a zaujímavejší. Takže do budúcnosti sa budú určite 

aplikovať systémy na báze palivových článkov nielen pre dodávku elektrickej, ale aj tepelnej 

energie. Záverom teda dodám, že hlavnými prekážkami pri aplikácii systému na báze palivových 

článkov sú jednoznačne vysoké investičné a prevádzkové náklady. Systém nie je ekonomicky 

prípustný v súčasnej dobe, ale treba dodať, že má výhľadovo obrovský potenciál pre zníženie 

nákladov, či už investičných alebo prevádzkových. Intenzívny výskum a rozvoj je potrebný 

pre neustále zlepšovanie účinnosti a znižovanie nákladov tohto systému.  
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