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.Abstrakt 

Práce se zabývá výrobou elektrické energie palivovým článkem, principem činnosti, 

konstrukcí a problematikou provozu palivových článků. První kapitola je věnována typům 

netradičních zdrojů elektrické energie. V následující části je rozebrána výroba energie palivovým 

článkem, účinnost přeměny energie a rozdělení palivových článků podle některých kritérií. Třetí 

kapitola je zaměřena na aplikace palivových článků. Následně je rozebráno uplatnění palivových 

článků v energetickém průmyslu. Předposlední kapitola popisuje používaná paliva pro palivové články 

a problematiku jejich použití. Poslední část této bakalářské práce je věnována problematice provozu 

palivových článků s polymerní iontoměničovou membránou. 

Klíčová slova 

Palivový článek, vodík, palivo, elektrolyt, elektrody, OZE, PEMFC, AFC, PAFC, DMFC, SOFC, 

MCFC, reformování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The work deals with production of electricity by fuel cell, principles, construction and the 

issue of fuel cell operation. The first chapter is devoted to types of non-traditional sources of electric 

power. In the following part is analyzed production of electricity by fuel cell, efficiency of energy 

conversion and distribution of fuel cells according to some criteria. The third chapter is focused on 

applications of fuel cells. Subsequently is analyzed application of fuel cells in the energy industry. The 

penultimate describes fuels used in fuel cells and the issue of their use. The last part of this bachelor 

thesis is devoted to the operation issues of fuel cells with polymer ion-exchange membrane. 

Keywords 
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reforming. 

  



 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

AFC  Alkaline fuel cell 

DMFC  Direct methanol fuel cell 

EVA  Etylen-vinyl-acetát 

FC  Fuel cell; palivový článek 

MCFC  Molten carbonate fuel cell 

MEA  Membrane electrode assembly 

OZE  Obnovitelný zdroj energie 

PAFC  Phosphoric acid fuel cell 

PČ  Palivový článek 

PEMFC Proton exchange membrane fuel cell 

SOFC  Solid oxide fuel cell 

U,u  Elektrické napětí, jednotka 1 V (Volt) 

W  Watt; jednotka elektrického výkonu 

π  Ludolfovo číslo (pí) 
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Úvod 

Poptávka po elektrické energii se neustále celosvětově zvyšuje. To je způsobeno nejen 

zvyšujícím se počtem lidské populace, ale především rychlým rozvojem průmyslu, což je spojeno 

se stavěním nových továren a zvyšováním požadavků na dodávané elektrické výkony. V dnešní 

době se však stále většina elektrické energie vyrábí pomocí spalování fosilních paliv. Při těchto 

spalovacích procesech se však uvolňují škodlivé emise a plyny, které neprospívají lidem, rostlinám, 

živočichům ani zemské atmosféře. Jiná nevýhoda těchto paliv spočívá v jejich možné 

vyčerpatelnosti, proto se v posledních desetiletích začalo investovat do vývoje a budování 

alternativních zdrojů elektrické energie. 

Jako perspektivní způsob získávání energie se jeví prostřednictvím palivových článků. 

Díky jejich mnoha koncepcím je lze využít na celou řadu aplikací různých výkonů, přičemž se do 

ovzduší při jejich chodu neuvolňují prakticky žádné škodlivé látky. Kromě nahrazení elektráren na 

fosilní paliva je lze použít také v automobilovém průmyslu, což by vedlo ke snížení produkce 

skleníkových plynů vznikajících při spalování ropy a zároveň by lidstvo nemuselo řešit otázku 

docházejících zásob ropy. 

První kapitola této práce je věnována netradičním zdrojům elektrické energie, především 

jejich rozdělení a jednoduchému popsání těchto zdrojů. Cílem této kapitoly je přiblížit další 

alternativní zdroje elektrické energie, které by mohly pomoci uspokojit alespoň určitou poptávku 

elektřiny. 

V následující kapitole je popsán princip výroby elektrické energie palivovým článkem, 

s čímž také souvisí i jeho teoretická účinnost. Jsou zde dále uvedena kritéria pro rozdělení 

palivových článků a skutečné příklady. 

V třetí kapitole je nastíněn vývoj palivového článku a jeho historické použití. Dále se tato 

kapitola věnuje oblastem využití palivových článků a příkladům využití podle typu palivového 

článku. 

Další kapitola se věnuje využití palivových článků v energetice. Je zde přiblížen význam 

těchto zařízení pro energetické účely a v neposlední řadě příklady některých reálných zařízení pro 

výrobu elektrické energie. 

Pátá kapitola se zabývá problematikou paliv, jejich rozdělení a také úpravou, která je 

zapotřebí například pro výrobu čistého vodíku. 

V poslední části této práce je uvedena problematika provozu palivových článku 

s polymerní elektrolytickou membránou (PEM). Kromě základního popisu těchto palivových 

článků je zde popsán provoz při jejich typických provozních podmínkách, dále pak rizika vznikající 

při porušení některé z těchto podmínek, konstrukce či použité materiály. 
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1. Druhy netradičních zdrojů elektrické energie 

Netradiční zdroje elektrické energie, nazývané také alternativní či obnovitelné se vyznačují 

především tím, že čerpat z takového zdroje je teoreticky možné další tisíce až miliony let. Již dnes 

zastávají v oblasti energetiky své pevné postavení a do budoucna se s nimi všeobecně počítá po 

celém světě. 

Rozdělení netradičních druhů zdrojů elektrické energie 

 Sluneční energie, 

 větrná energie, 

 biomasa, 

 energie vody, 

 geotermální energie 

 další druhy netradičních zdrojů. 

Sluneční energie 

Energetický zdroj využívající přímého slunečního záření. Slunce poskytuje dostatečně 

velké množství energie ve formě záření, jejíž přeměnou v energii elektrickou by se teoreticky dalo 

dlouhodobě zásobovat celosvětovou spotřebu. 

Tato forma záření je dodávána v celém rozsahu spektra. Velká část této energie je pohlcena 

zemským povrchem a následně vyzářena ve formě IR záření do vesmíru. 

Fotovoltaika 

Přeměna sluneční energie na elektrickou je známá již od 19. století. Fotovoltaika je však 

závislá především na fyzikálních znalostech polovodičů. 

Fotovoltaický článek funguje na principu fotoelektrického jevu. Látka absorbuje 

elektromagnetické záření a začíná uvolňování elektronů. [1] 

 

Obr. 1.1 Složení panelu s krystalickými křemíkovými články (EVA = Etylen-Vinyl-

Acetát) [2] 

Prvních experimentů, při kterých byl spatřen fotoelektrický jev, se dopustil francouzský 

fyzik Becquerel od r. 1839. Jeho původní fotovoltaický článek byl složen z kovových elektrod 

ponořených do elektrolytu. První pevný FV článek údajně vyrobili W. G. Adams a R. E. Day 
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v roce 1877 a jako materiál jim posloužil selen. Tento článek však měl velmi malou účinnost (< 1 

%). Zásadní vliv na vývoj FV článků mělo objasnění fotoelektrického jevu Albertem Einsteinem, 

za což mu byla udělena Nobelova cena v roce 1921. [1] 

 

Obr. 1.2 Princip přímé přeměny energie sluneční na elektrickou s využitím 

fotoelektrického jevu [1] 

PSi – polovodičový křemík typu P, NSi – polovodičový křemík typu N, Ec – energie 

vodivostního pásu, Ev – energie valenčního pásu. 

Větrná energie 

Člověk využíval větrnou energii již dávno před vynalezením elektřiny. Sloužila mu 

například k čerpání vody, mletí obilí, zpracování dřeva pilou. V roce 1891 dánský vynálezce Poul 

la Cour vynalezl aplikaci využívající větrnou energii k výrobě elektrické energie. V té době byl 

však využíván spíše jiný vynález – parní stroj. V dnešní době jsou větrné elektrárny mnohem více 

využívány, důvodem je snaha o ochranu životního prostředí v důsledku omezení nepříznivých 

vlivů při využívání fosilních paliv a také samotná podpora OZE. 

Na obrázku 1.3 je vyobrazena typická konstrukce větrné elektrárny, která se skládá 

z následujících základních částí: 

1 – větrný motor s rotorovou hlavou, 

2 – brzda rotoru, 

3 – převodovka, 

4 – spojka, 

5 – generátor, 

6 – servopohon pro natáčení strojovny, 

8 – ložiska, 

9 – senzor pro snímání rychlosti a směru větru, 

10 – tubus elektrárny (stožár), 

11 – betonový základ elektrárny, 

12 – elektrorozvaděče silnoproudého zařízení a řídícího obvodu, 

13 – elektrická přípojka. 
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Obr. 1.3 Konstrukce větrné elektrárny [1] 

Vznik větru spočívá v nerovnoměrném ohřevu zemského povrchu slunečním zářením. 

Ohřátý povrch ohřívá přilehlou vrstvu vzduchu a teplý vzduch má tendenci stoupat vzhůru. Tento 

děj je silně ovlivněn rotaci Zeměkoule a střídáním dne a noci, čímž vznikají tlakové rozdíly 

v zemské atmosféře. Vyrovnáváním tlakových rozdílů vzniká vítr, který proudí směrem od tlakové 

výše k tlakové níži. Rotace větru závisí na polokouli, ve kterém vzniká. Na jižní polokouli jde 

rotační pohyb u tlakové níže ve směru hodinových ručiček, u tlakové výše naopak proti směru. Na 

severní polokouli je smysl rotačního pohybu přesně opačný. 

 

 

Obr. 1.4 Princip vzniku větru [1] 
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Na celkový a využitelný výkon má však největší vliv především rychlost větru. Ta je 

ovšem ovlivňována členitostí zemského povrchu, tudíž se dá předpokládat, že na otevřeném moři 

bude rychlost větru vyšší než v místě, které je zastaveno budovami nebo obklopeno horami. [1] 

Na obrázku 1.5 jsou zobrazeny příklady připojení větrné elektrárny k elektrické síti. 

 

Obr. 1.5 Možnosti připojení větrné elektrárny k elektrické síti [3] 

Biomasa 

Jedná se o chemickou energii uloženou v rostlinách díky přeměně sluneční energie. 

Výhoda biomasy je její objemné množství a téměř zanedbatelný vliv na množství CO2 při jejím 

spalování. Biomasou se rozumí biologický materiál pocházející z chovu živočichů, pěstování 

rostlin či jiné organické odpady nefosilního charakteru. [1] 

Ačkoliv tak jako u fosilních paliv, i u biomasy vzniká při spalování oxid uhličitý. Ten však 

skleníkový efekt nenavyšuje, jelikož při svém růstu oxid uhličitý spotřebovávají, čímž se bilance 

výroby a spotřeby CO2 prakticky neutralizuje. [4] 

 

Obr. 1.6 Schéma technologie spalování biomasy [5] 
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Energie vody 

Voda je již od daleké minulosti využívána pro svou kinetickou energii, která se lze 

přeměnit v energii mechanickou. V 19. století však přišel vývoj vodních turbín umožňujících 

výrobu elektrické energie prostřednictvím vody. V dnešní době mají vodní elektrárny také význam 

stabilizující, jelikož díky jejich konstrukci a principu provozu dokážou během krátké doby najet na 

plný výkon. 

 

Obr. 1.7 Příklad malé vodní elektrárny [6] 

Geotermální energie 

Tato energie by se dala jinak označit jako energie zemské kůry. Jedná se o tepelnou 

energii, která je neustále uvolňována ze země. Její potenciál každoročně dosahuje až 5.10
20

 J.rok
-1

. 

Ale vzhledem k malé plošné hustotě energie (průměrný výkon 57 mW.m
-2

) lze tuto energii využít 

pouze v omezeném množství a zároveň je její využití technologicky náročné. 

 

Obr. 1.8 Technologické schéma tepelného čerpadla získávajícího teplo ze země [1]  



7 

 

2. Výroba elektrické energie palivovými články 

V této kapitole bude popsán základní princip palivových článků, který je totožný pro 

všechny palivové články. Také zde bude uvedeno, podle jakých parametrů se palivové články dělí, 

výhody a nevýhody jednotlivých článků, jejich elektrické a kombinované účinnosti. 

2.1 Základní princip 

Palivový článek je zařízení sloužící k přeměně vnitřní energie paliva na energii elektrickou 

na základě elektrochemických procesů. Jedná se o galvanický článek složený ze dvou elektrod 

(anoda, katoda) oddělených membránou či elektrolytem. Přidává se také katalyzátorová vrstva, 

která usnadňuje chemické reakce, přímo se na nich tedy nepodílí. Běžnými katalyzátory jsou 

například palladium (Pd) či platina (Pt). 

Na zápornou elektrodu (anodu) je přiváděna aktivní látka (palivo), proto se této elektrodě 

říká také palivová. Aktivní látka zde začne oxidovat, z jejích atomů se začnou uvolňovat elektrony 

z valenční vrstvy. Vznikne elektrický proud z volných elektronů, které se pohybují směrem ke 

kladné elektrodě (katodě). Na katodu se přivádí okysličovadlo, jehož atomy přijímají uvolněné 

elektrony a zároveň probíhá reakce s kladnými ionty pronikajícími elektrolytem. V případě 

přerušení zátěže je přerušena i chemická reakce, dochází k nedostatku (deficitu) elektronů. 

 

Obr. 2.1 Princip výroby elektrické energie palivovým článkem [1] 

2.2 Výroba energie systémem s palivovým článkem 

Základ systému s palivovým článkem netvoří pouze samotný palivový článek. Celé 

zařízení se skládá ze tří hlavních podsystémů (viz. Obr. 2.2.): Systém pro přípravu a reforming 

paliva, soubor palivových článků a invertor elektrického proudu. 
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Obr. 2.2 Funkční schéma jednotky s palivovým článkem [7] 

Na počátku se přivádí palivo. Pokud se nepřivádí čistý vodík, je zapotřebí ho upravit pro 

použití v palivovém článku. Nežádoucí složka přiváděných paliv je síra, kterou je zapotřebí 

odstranit, jinak by způsobovala degradaci elektrod. Jiné škodlivé složky mohou být stopy amoniaku 

nebo chloridů. Dalším bodem je proces reformingu paliva, ve kterém probíhají chemické reakce 

pro přípravu čistého vodíku. Procesní plyn, který je bohatý na vodík, se přivede na anodu 

palivového článku. Palivo, které nezreaguje v palivovém článku, se přivádí na hořák, kde se 

získává teplo pro proces reformingu. 

Při elektrochemické reakci vzniká odpadní teplo, které je třeba odvádět. Podle typu 

palivového článku (zejména podle jeho provozní teplotě) pak lze určit jeho další možné využití. 

Invertor elektrického proudu slouží k přeměně vyrobeného stejnosměrného proudu na 

požadovaný střídavý proud s předem určeným napětím a frekvencí. 

Takto popsaný systém výroby energie platí pro kterýkoliv typ palivových článků. 

Konstrukce uspořádání a složitost zařízení jsou závislé na konkrétních vlastnostech, požadavcích, 

pracovní teplotě palivového článku i na typu použitého paliva. [7] 

2.3 Účinnost palivového článku 

2.3.1 Maximální teoretická účinnost ηmax 

Tak jako u strojů, které pracují na základě tepelných oběhů, je účinnost stroje omezena 

účinností ideálního Carnotova cyklu, existuje i u palivového článku jistá teoretická účinnost. Tu 

získáme, pokud uvažujeme v maximální možné míře ideální podmínky a vratné děje. Vztah pro 

tuto účinnost lze definovat jako poměr maximální možné energie přeměnitelné při slučování paliva 

a okysličovadla při daných podmínkách na elektřinu (znázorněna změnou Gibbsovy volné entalpie) 

ku slučovacímu teplu za referenčních podmínek (25 °C, 101325 Pa). Matematické vyjádření: 
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Pro reálné podmínky a uvažování nevratných dějů je třeba zavést další účinnosti. Ztráty 

nevratností jsou převedeny na využitelné teplo. 

Porovnání maximální teoretické účinnosti a Carnotovy účinnosti v závislosti na teplotě je 

vyobrazeno na obr. 2.3. 

 

Obr. 2.3. Maximální teoretická účinnost ηmax v porovnání s Carnotovou účinností 

v závislosti na teplotě [7] 

2.3.2 Stupeň využití paliva Uf 

Tato veličina udává poměr paliva, které skutečně zreagovalo při elektrochemické reakci 

v palivovém článku k celkovému množství paliva. V palivových článcích, kde je palivem zemní 

plyn, se hodnota této veličiny pohybuje mezi 70 a 85 %. U článků, které budou mít vysoké 

jednotkové výkony, se očekává až 90 %. Vodíkové palivové články mají velikost stupně využití 

paliva blížící se 100 %. Hodnota Uf se však dá zjistit pouze experimentálním pokusem. 

2.3.3 Napěťová účinnost ηv 

Jedná se o poměr skutečného napětí k napětí teoretickému. Pro tuto veličinu platí vztah: 

   
  

     
 

2.3.4 Celková elektrochemická účinnost palivového článku ηFC 

Tato účinnost je definována jako součin dílčích účinností. Udává poměr elektrické práce 

palivového článku za dané teploty ke změně slučovací entalpie za standardních podmínek. Platí pro 

ni matematický vztah: 
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Tato účinnost se týká pouze vlastní přeměny energie v palivovém článku. K získání čisté 

elektrické účinnosti je zapotřebí do vztahu přidat také účinnost invertoru ηinv transformujícího 

stejnosměrný proud na střídavý. Tato účinnost dosahuje hodnot mezi 96 a 98 %. 

Účinnost celého zařízení s palivovým článkem zahrnuje taky vlastní spotřebu systému. 

Účinnost celého systému potom může být v porovnání s ηFC až o 10 % nižší. 

Typická závislost výkonu na proudové hustotě a účinnosti na zatížení je vyobrazena na 

následujících obrázcích.  

 

Obr. 2.4 Závislost výkonu na proudové hustotě [7] 

 

Obr. 2.5 Závislost účinnosti a napětí na výkonové hustotě [7] 
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Obr. 2.6 Závislost účinnosti systému na zatížení [7] 

2.3.5 Srovnání účinností zařízení pro výrobu el. energie 

Palivové články jsou zařízení, jejichž účinnost je závislá na mnoha faktorech. Jedním 

z nich je např. zatížení. Při menších zatíženích má palivový článek vyšší účinnost. Na druhou 

stranu, účinnost palivového článku klesá při provozu ve vyšších tlacích a vyšších teplotách. Na 

následujícím obrázku můžeme sledovat porovnání účinností palivových článků v několika 

provozních režimech se standardním provozním režimem spalovacích motorů. 

 

Obr. 2.7 Porovnání účinnosti palivových článků a spalovacích motorů [8] 

a. Systém palivových článků pracující při nízkém tlaku a při nízkých teplotách. 

b. Systém palivových článků pracující při vysokém tlaku a vysokých teplotách. 

c. Systém palivových článků s palubní jednotkou pro řízení paliva. 

d. Vznětový spalovací motor (diesel). 

e. Zážehový spalovací motor (benzín). [9] 
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Jak je možno vypozorovat z Obr. 2.7 Porovnání účinnosti palivových článků a spalovacích 

motorů ., palivové články jsou schopny dosáhnout vyšší elektrické účinnosti než spalovací motory, 

a to i ve zhoršených podmínkách. V následující tabulce (Tab. 2.1) je nastíněno srovnání účinností 

jednotlivých typů palivových článků a dalších zařízení pro výrobu elektrické energie. 

Tab. 2.1 Srovnání účinností zařízení pro výrobu elektrické energie [10] 

 Druh zařízení Výkon Účinnost 

Palivové články 

PEM (80 °C) 1 – 500 kW 40 % 

PAFC (200 °C) 50 kW – 1,2 MW 40 % 

MCFC (650 °C) 1 – 20 MW 55 % 

SOFC (1000 °C) 1 kW – 25 MW 45 – 65 % 

Spalovací motory 

Diesel 50 kW – 6 MW 33 -36 % 

Zemní plyn 5 kW – 2 MW 33 – 35 % 

Stirlingův motor 1 – 25 kW 20 % 

Spalovací turbíny 
Mikroturbíny 25 – 500 kW 26 – 30% 

„malé“ turbíny 1 – 100 MW 33 – 45 % 

Obnovitelné zdroje 

Solární (f.v. elektrárny) 

1 – 1000 kW 10 – 20 % 
Vítr 

Spalování biomasy 

2.4 Rozdělení palivových článků 

Palivové články se mohou rozdělovat podle několika kritérií. Nejčastěji se však rozdělují 

podle jejich provozní teploty a podle použitého elektrolytu. Jednotlivé palivové články však musí 

být přizpůsobeny taky podle typu přiváděného paliva a typu okysličovadla, podle způsobu 

provozování, tlaku či výkonu. [1] 

2.4.1 Podle provozní teploty 

Palivové články mohou pracovat v různých provozních teplotách. Podle těchto teplot se 

dělí na: 

 Nízkoteplotní (60 až 130 °C), 

 středněteplotní (160 až 220 °C), 

 vysokoteplotní (600 až 1050 °C).  

2.4.2 Podle typu elektrolytu 

Palivové články dělíme podle použitého elektrolytu na: 

 Alkalické články (AFC), 

 palivové články s kyselinou fosforečnou (PAFC), 

 palivové články s tavenými uhličitany (MCFC), 

 palivové články s tuhými oxidy (SOFC), 

 metanolové palivové články (DMFC), 

 palivové články s polymerní membránou (PEMFC). [11] 
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V následující tabulce jsou popsány chemické reakce probíhající v jednotlivých článcích. 

Tab. 2.2 Elektrochemické rovnice podle typu palivového článku [7] 

Typ PČ Reakce na anodě Reakce na katodě 

AFC                                        

PAFC                             

MCFC 
        

                 

        
            

                
   

SOFC 

                   

                  

                         

            

PEMFC                             

DMFC                       
 

 
                

2.4.3 Alkalické články (AFC) 

Jedná se o nízkoteplotní palivové články, jejich provozní teplota bývá kolem 70 °C. Funkci 

elektrolytu zde plní zředěný alkalický hydroxid (zpravidla hydroxid draselný KOH, ale lze použít i 

hydroxid sodný NaOH). Vyznačují se velmi vysokou účinností přeměny chemické energie na 

elektrickou (až 70%). Jako katalyzátor se používá platina (Pt), nikl (Ni) či stříbro (Ag). Na anodu 

se přivádí vodík (H2) a funkci okysličovadla přiváděného na katodu zastává kyslík (O2). [1] 

 

 

Obr. 2.8 Princip alkalického palivového článku AFC [12] 

2.4.4 Palivové články s kyselinou fosforečnou (PAFC) 

Z hlediska provozní teploty se jedná o nízkoteplotní palivové články, provozní teplota je 

kolem 190-200 °C. Elektrolyt je zde tvořen kyselinou fosforečnou (H3PO4). Tyto články nemají 

oproti ostatním palivovým článkům příliš velkou účinnost výroby elektrické energie (36 – 42 %), 

používá se proto kombinovaná výroba energie, jelikož jsou vhodné i pro výrobu tepla (tepelná 

účinnost 31 – 37 %). Celková účinnost tak dosahuje až 80 %. [1] 
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Obr. 2.9 Princip palivového článku s kyselinou fosforečnou (PAFC) [13] 

2.4.5 Palivové články s tavenými uhličitany (MCFC) 

Tyto články jsou díky své vysoké pracovní teplotě (600 – 650 °C) zařazeny do kategorie 

vysokoteplotních palivových článků. Elektrolyt je roztavený karbid lithia a draslík. Jejich 

elektrická účinnost bývá až 60 % a používají se jako stacionární zdroje s výkony několik MW. [1] 

 

 

Obr. 2.10 Princip palivových článků s tavenými uhličitany MCFC [14] 

2.4.6 Palivové články s tuhými oxidy (SOFC) 

Vysokoteplotní palivové články s provozní teplotou 800 – 1000 °C využívající keramický 

elektrolyt (Zr2O + Y). Jsou vyráběny v několika variantách a články tohoto typu lze použít jako 

zdroje v řádech W (např. nabíječky), velké systémy o výkonu několika kW a také jako stacionární 

zdroje s výkony jednotek MW. Elektrická účinnost těchto systémů bývá kolem 45 %, závisí však 

na tlaku paliva a vzduchu. S vyšším tlakem účinnost roste. [1] 
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Obr. 2.11 Princip palivových článků s tuhými oxidy SOFC [15] 

2.4.7 Přímé metanolové palivové články (DMFC) 

Nízkoteplotní palivové články s provozní teplotou 60 – 120 °C. Syntetická membrána 

slouží jako elektrolyt, jako katalyzátor se obvykle používá ruthenium. Funkci paliva zde zastává 

plynný či kapalný metanol, který není třeba dále upravovat. Využívají se především k mobilním 

aplikacím, mají až 10x větší kapacitu než akumulátory typu NiMH či Lithium-Ion a není třeba 

čekat na dlouhé dobíjení. Metanol je možné dolít nebo vyměnit zásobník. 

 

 

Obr. 2.12 Princip přímých metanolových palivových článků DMFC [16] 

2.4.8 Palivové články s polymerní membránou (PEMFC) 

Tyto palivové články řadíme mezi zástupce nízkoteplotních palivových článků, jejich 

provozní teplota ale dosahuje až 200 °C. Jako elektrolyt je použita pevná polymerní iontoměničová 

membrána vodivá pro vodíkové ionty. Používají se především pro aplikace do několika kW. Pro 

zajištění vodivosti membrány je potřeba ji neustále zvlhčovat. 

Dělí se na dva typy, první typ má provozní teploty okolo 90-100 °C, označuje se LT-

PEMFC. Využívají membránu tvořenou sulfovanými fluoropolymery. Mají vysokou proudovou 

hustotu i měrný výkon, regulovatelnost výkonu a jsou vhodné i pro studený start. Díky jejich 
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provozním teplotám však nejsou vhodné pro spojení s kogenerační jednotkou a pro svůj provoz 

potřebují velmi čisté palivo. 

Druhý typ je označován HT-PEMFC a jeho provozní teplota bývá až 200 °C. Dokáže proto 

pracovat ve spojení s kogenerační jednotkou. Oproti LT-PEMFC má však menší proudovou 

hustotu, horší regulovatelnost výkonu a není vhodný pro studený start. [1] 

 

Obr. 2.13 Princip palivových článků s polymerní membránou PEMFC [17] 

2.5 Výhody a nevýhody 

Výhody palivových článků: 

 Malé opotřebení. 

 Vysoká životnost (až desetitisíce hodin). 

 Tichý chod vyplývající z nepřítomnosti pohyblivých částí. 

 Vysoká účinnost přeměny energie v důsledku přímé přeměny energie paliva na 

elektrickou (navíc možnost dalšího zvýšení účinnosti systému při použití 

kogenerační jednotky). 

 Modulární koncepce – možnost využití palivových článků v širokém spektru 

výkonů s téměř konstantní účinností. 

 Ekologická šetrnost – o jeden až dva řády nižší emise škodlivin než u technologií 

pracujících na principu spalování fosilních paliv. 

 Možnost použití mnoha různých plynných paliv. 

Nevýhody palivových článků: 

 Citlivost na některé příměsi paliva nebo okysličovadla (je nutné kontinuálně 

odstraňovat zplodiny chemických reakcí a některá paliva upravit před použitím na 

palivové elektrodě). 

 Uvedení do provozu (u některých článků až několik minut, ohřev se získává buď 

proudem, který dodává PČ za studena, nebo teplem získaným z vnějšího zdroje). 

 Potřeba udržování optimální teploty a tlaku. 

 Vysoké investiční náklady. [7] [18] 
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3. Aplikace palivových článků 

V této kapitole se budeme zabývat využití palivových článků v různých aplikacích, 

popíšeme si historii vzniku palivového článku a jeho začleňování do některých průmyslových 

odvětví a také důležitost palivových článků v blízké budoucnosti. 

3.1 Historie a vývoj palivových článků 

Princip palivových článků byl objeven se zkoumáním a samotným objevem elektrolýzy. 

Tento princip jako první člověk objevil švýcarský vědec Christian Friedrich Schönbein v roce 

1838, který jej pak o rok později publikoval. Této problematice se však již mnoho let předtím 

věnovalo mnoho vědců, mezi nimi i například známý vědec sir Humphry Davy, který mimo jiné 

objevil řadu chemických prvků, objevil elektrický oblouk a založil obor fotografie a elektrochemie, 

do které spadá právě palivový článek. První palivový článek patrně sestavil v roce 1839 sir William 

Robert Grove na základě několika experimentů a principů publikovaných Christianem 

Schönbeinem. Jednalo se o chemickou reakci vodíku, kyslíku a platinového katalyzátoru. Samotný 

termín „palivový článek“ použili až v roce 1889 vědci Ludwig Moncd a Charles Langer. V 19. 

století se však, co se palivových článků týče, jednalo spíše o experimenty a výroba tehdejších 

článků byla nákladná a účinnost malá. 

Po mnoholeté odluce od vývoje palivových článků se začal zabývat jejich konstrukcí 

Francis Thomas Bacon. V roce 1952 prezentoval palivový článek o výkonu 5 kW. V této době 

palivové články začaly nacházet skutečná uplatnění v praxi. O několik let později, roku 1959, 

Harry Karl Ihrig sestrojil palivový článek o výkonu 15 kW. Jednalo se o alkalický článek (AFC) 

využívající hydroxid draselný (KOH), sloužil pro pohon traktoru. 

K dalšímu vývoji této technologie přispěla především spolupráce s Národním úřadem pro 

letectví a kosmonautiku (NASA). Palivové články (především PEMFC a AFC) se začaly 

uplatňovat ve vesmírných programech. Zájem o jejich vývoj měl také Sovětský svaz, který 

implementoval palivové články například do ponorek, zařadil je pro vojenské využití a stejně jako 

NASA i do vesmírných programů. 

V 70. a 80. letech 20. století se o palivových článcích začalo diskutovat jako o jednom 

z možných řešení k přispění ochrany životního prostředí. V roce 1990 Dr. Surya Prakash a Dr. 

George A. Olah vynalezli článek využívající metanol (DMFC), jednalo se o malý mobilní zdroj. 

Účel byl omezit výfukové plyny a částečně vyřešit problém závislosti energetiky na ropě. V 80. 

letech 20. století se díky své tichosti začaly palivové články využívat jako zdroje pro pohon 

ponorek. Vznikla také řada projektů, kde palivové články sloužily jako stacionární zdroje, které 

kombinovaně vyráběly elektřinu i teplo. Později se však zjistilo, že ekonomicky výhodnější je 

jejich využití jako menší stacionární zdroje sloužící především jako záložní zdroje. 

V 90. letech se palivové články začaly využívat pro pohon autobusů a následně se začal 

uplatňovat i v automobilovém průmyslu. Po přelomu tisíciletí se na trh začaly dostávat automobily 

poháněné palivovými články. V roce 2005 představila společnost Samsung Electronics aplikaci 

palivových článků pro mobilní zařízení. V dnešní době mají palivové články silný potenciál i pro 

uplatnění v energetice, například jako hybridní systémy, ve kterých palivové články spolupracují 

s jinými obnovitelnými zdroji energie. [1] 
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3.2 Komerční využití palivových článků 

Aplikace palivových článků se uplatňují především ve třech oblastech využití: 

 dopravní průmysl – pohon motorových vozidel, lodí, ponorek, 

 stacionární zdroje – výroba elektrické a tepelné energie, 

 mobilní zařízení – zdroje energie pro přenosné počítače, mobilní telefony, atd. 

Aplikacím palivových článků v energetice se zabývá samostatná kapitola 4. 

3.2.1 Palivové články v dopravním průmyslu 

V dopravním průmyslu se palivové články používají především k pohonu automobilů. 

Nejde o přímou přeměnu energie, chemická energie se nejdříve palivovým článkem přemění na 

elektrickou a ta se následně přeměňuje na mechanickou práci k pohonu kol. Celková účinnost je 

tedy menší než při přímé přeměně energie, v porovnání se spalovacími motory (benzínové, 

naftové) však mají elektromotory s palivovými články dvojnásobnou až trojnásobnou účinnost, 

jelikož nevzniká ztráta na převodech. Prvním palivovým článkem pro pohon vozidla sestrojil v roce 

1959 Harry Karl Ihrig pro americkou firmu Allis Chalmers. Jednalo se o alkalický článek 

s výkonem 15 kW a sloužil pro pohon traktoru (viz. obr. 3.1). Skládal se z 1008 článků o celkové 

hmotnosti 917 kg. Tato firma stála za zrodem i druhého dopravního prostředku poháněného 

palivovým článkem, v roce 1963 vyrobila golfový vozík s motorem o výkonu 4 kW, který byl 

poháněn hydrazinem. 

 

Obr. 3.1 První motorové vozidlo poháněné palivovým článkem [18] 

V dnešní době se stále více automobilových společností zabývá vývojem a výrobou 

elektromotorů na bázi palivových článků. Důvody jsou především snaha o snížení emisí a také 

možná alternativa nahrazení spalovacích motorů v budoucnosti. V roce 1994 automobilka 

DaimlerChrysler založila projekt zvaný NECAR (New Electric Car), ve kterém se zabývá vývojem 

elektromobilů na bázi palivových článků. V roce 1994 automobilka postavila svůj první prototyp 

NECAR 1 na bázi vodíkového palivového článku. Představila jej na modelu Mercedes-Benz 

Transporter MB100. Zatím poslední model, zvaný NECAR 5, představila automobilka v roce 2000 

a jeho úpravu NECAR 5.2 v roce 2001. Elektromotor byl představen na modelu Mercedes-Benz A-
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Klasse a byl poháněn metanolem. Maximální rychlost tohoto modelu se udává 150 km/h a 

maximální dojezd až 450 km. Celkový výkon elektromotoru činil 55 kW. 

 

Obr. 3.2 NECAR 5 [19] 

3.2.2 Palivové články sloužící jako stacionární zdroje 

Výhoda využití palivových článků jako stacionárních zdrojů spočívá ve velké účinnosti při 

kombinované výrobě elektřiny a tepla (až 85 %). Tyto zdroje mohou být instalovány přímo v místě 

odběru (spotřeby) energie, což je další výhoda, jelikož se docílí decentralizování výroby elektrické 

(a tepelné) energie. Lze tudíž vyřadit závislost spotřebitelů na případných poruchách v síti, zároveň 

není potřeba výstavby rozvodných sítí a klesají výkonové ztráty. Vyrábějí se stacionární zdroje od 

malých výkonů (v řádech několika kWe) například pro zásobování elektřiny rodinných domů až po 

střední a velké stacionární zdroje (stovky kWe až desítky MWe) zásobující velké budovy nebo 

například výrobní závody. 

 

Obr. 3.3 100 kW jednotka SOFC Siemens Westinghouse [7] 
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3.2.3 Palivové články pro mobilní zařízení 

Princip palivového článku je podobný jako princip dobíjecího akumulátoru. Palivový 

článek je však schopen být v provozu do té doby, dokud má zajištěný přísun aktivních látek (paliv), 

dokáže tedy být v provozu po celou dobu jeho životnosti. Nejlepší palivo pro palivové články 

mobilních zařízení je vodík v kombinaci s kyslíkem. Kvůli těžkému uskladňování vodíku se však 

muselo přistoupit k jinému zdroji paliva. Výsledkem je pak palivový článek, který získává vodík 

přímo z metanolu, jedná se o článek PEFC. Tento článek není ekologicky závadný, jelikož jako 

vedlejší produkt vzniká pouze teplo a vodní pára. Zároveň se tímto článkem podařilo vyřešit 

problematiku velkého zahřívání palivových článků, jeho provozní teploty jsou totiž srovnatelné 

s pokojovými teplotami. Zůstává zde však problém velikosti takového článku. Rozměry dnešních 

mobilních zařízení jsou menší než samotný článek, který by takové zařízení poháněl. Dnes se však 

na trh dostávají první zařízení, chytré telefony, poháněné právě palivovým článkem, například 

článek typu SOFC vyrábějící elektrickou energii spalováním butanu. Butan je získáván 

z vyměnitelného zásobníku. Oproti klasickým Li-Ion bateriím je zde však nevýhoda drahého 

provozu. Vývoj palivových článků určené pro mobilní zařízení je však stále na vzestupu a lze tedy 

konstatovat, že v budoucnu by v tomto průmyslu mohly zastat pevné místo. 

 

Obr. 3.4 SOFC palivový článek na principu spalování butanu [20] 

3.3 Aplikace palivových článků podle použití elektrolytu 

Ačkoliv se palivové články dělí především podle typu použitého elektrolytu, každý z nich 

je vhodný pro jiný typ aplikace. Tyto aplikace mají různé výkonové nároky a mohou pracovat při 

různých provozních teplotách a tlacích. V následující tabulce (Tab. 3.1) jsou příklady aplikací pro 

jednotlivé typy palivových článků. 
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Tab. 3.1 Hlavní uplatnění palivových článků [11] 

Typ PČ Výkon Aplikace 

AFC Do 100 kW 

Nejznámější využití v kosmickém 

programu Apollo. V dnešní době se 

již nové aplikace s tímto článkem 

nevyvíjí. 

PEFC Do 500 kW 

Především pohon motorových 

vozidel a stacionární jednotky 

malého a středního výkonu. 

DMFC  
Zdroje elektrické energie 

přenosných zařízení. 

PAFC Do 15 MW 

V dnešní době největší počet 

provozovaných PČ, především pro 

stacionární zdroje elektrické 

energie. 

MCFC Řádově jednotky až desítky MW 
Stacionární zdroje elektrické 

energie s využitím odpadního tepla 

pro výrobu elektřiny v parním 

cyklu. 
SOFC Řádově desítky až stovky MW 
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4. Palivové články pro energetické účely 

Uplatnění palivových článků je možné ve všech oblastech, kde je zapotřebí energie. Jedná 

se tedy o civilní, vědecký i vojenský průmysl. Velkou výhodou palivových článků je jejich vysoká 

účinnost. Nejlépe se totiž využijí při přímé výrobě elektrické a tepelné energie. Mohou tak nahradit 

současné teplárny, elektrárny i jiné zdroje elektrické a tepelné energie. Při výrobě elektrické 

energie se využívá odpadní teplo, které může sloužit pro vytápění budov či výrobu horké vody. 

Tyto kogenerační jednotky tak dosahují celkové účinnosti i přes 80 %. Výhodou je, že tato účinnost 

není závislá na jejich velikosti, je tak možné stavět účinné stacionární zdroje přímo na míru tam, 

kde se energie bude spotřebovávat. Tím odpadá i nutnost stavění nákladných centrálních zdrojů a 

dalších drahých rozvoden, které přispívají k energetickým ztrátám. 

4.1 Význam palivových článků pro energetiku 

Jelikož dochází ke zvyšování spotřeby elektrické energie, je potřeba uspokojit poptávku a 

hledat nové zdroje pro výrobu elektřiny. Při pohledu na budoucí plány v oblasti energetiky se již 

nedá příliš spoléhat na uhelné elektrárny a je zapotřebí ve vyšší míře využívat výrobu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. Palivové články jsou jednou z možných voleb nastupujících energetických 

zdrojů. Zároveň mohou být díky jejich účinnosti a výkonu jedním z nejčastěji instalovaných zdrojů. 

Jejich výhoda je například šetrnost k životnímu prostředí, jelikož neprodukuje tolik spalin jako 

uhelné elektrárny. Další výhodou je velmi nízká hlučnost. A v neposlední řadě můžeme 

podotknout, že se dají instalovat přímo v místě spotřeby, což jednak snižuje výkonové ztráty, není 

zapotřebí instalovat rozvodny elektřiny a také tím odpadá riziko vzniku tzv. „Blackoutu“, což je 

výpadek energie v rozvodové soustavě při vypadnutí některého zdroje v síti (a samozřejmě díky 

dalším vlivům, které mohou být způsobeny chybou člověka nebo špatným počasím), což může mít 

přinášet velké problémy osobám právnickým i fyzickým. 

Již v dnešní době je instalováno několik desítek stacionárních zdrojů sloužících jako 

záložní zdroje elektrické energie pro obytné budovy, hotely, banky, letiště apod. [7] [18] 

4.2 Skutečné zdroje energie z palivových článků 

V této kapitole si ukážeme skutečné aplikace palivových článků, které jsou k dispozici ke 

koupi na trhu. Tyto systémy mohou sloužit například jako stacionární zdroje pro domácnosti či pro 

mobilní aplikace. Zákazník si mezi nimi může vybrat takový systém, který je nejvhodnější pro 

jejich vlastní potřebu. Objednávka takových systémů je možná přímo přes internetový obchod 

prodejce nebo jiného distributora, který tyto produkty nabízí. Nakupující má možnost stáhnout si 

jejich technické specifikace přímo on-line, kde se také uvádí poučení pro údržbu a další potřebné 

údaje. 

4.2.1 Palivový článek EFOY COMFORT 140 

Jedná se o nejvýkonnější palivový článek třídy EFOY COMFORT výrobce EFOY. Slouží 

pro nabíjení akumulátorů karavanů a lodí, jako palivo slouží metanol a je určen pro všechny typy 

12V akumulátorů. 
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Obr. 4.1 EFOY COMFORT 210 [21] 

Technické specifikace palivových článků EFOY COMFORT: 

 

Obr. 4.2 Technické specifikace PČ EFOY COMFORT [21] 
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4.2.2 DMFC Generátor 800 W 

 

Obr. 4.3 DMFC Generátor 800 W [22] 

Funkce palivového článku: 

 Off-grid, tiše prodlužuje baterii dodávaný výkon pro stacionární nebo mobilní 

aplikace. 

 Prodlužuje provozní dobu. 

 Optimalizuje životnost baterie. 

 Rychlý startovací čas. 

 Vlastní režim ochrany proti nízkým teplotám. 

 Plně nabije baterie. 

 Bezúdržbový. 

 Servisní síť autorizovaných partnerů. 

 Vzdálený monitoring přes Internet. 

 Zabezpečená distribuce metanolu na celém světě. 

 Neznečišťující životní prostředí. 

  



25 

 

Technické specifikace: 

 

Obr. 4.4 Technické specifikace DMFC generátoru 800 [22] 

4.2.3 Vodíkový palivový článek SUSY 300 

 

Obr. 4.5 Palivový článek SUSY 300 [23] 

Jedná se o systém palivových článků typu PEM, který lze integrovat v různých 

produktových oblastech. Může se jednat o stacionární, kvazi-stacionární, mobilní aplikace. Je 

vhodný jak pro instalaci na zemi, tak pro použití na vodě, například na lodích. Jeho trvalý výkon je 

300 W s účinností cca 45 %. Prodejce slibuje jednoduchou instalaci a nezávislý bezúdržbový 

provoz. 
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Technické parametry: 

 

Obr. 4.6 Technické parametry SUSY 300 [23] 

Výkonová a VA charakteristika: 

 

Obr. 4.7 Výkonová a VA charakteristika SUSY 300 [23] 

4.3 Velké stacionární zdroje 

V dnešní době se začíná čím dál více velkých spotřebitelů či výrobců elektrické energie 

zajímat o velké systémy palivových článků pro výrobu elektrické energie. Je to zejména kvůli 

úspoře za elektrickou energii, ale i například díky velmi nízké produkci škodlivých látek u těchto 

systémů. Další výhodou je také použití těchto systémů v kogeneračních jednotkách a zvýšení jeho 

celkové účinnosti a ekonomické úspory. 
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4.3.1 Gills Onions, Kalifornie (600 kW) 

 2x 300 kW palivové články pro potravinářskou firmu. 

 Systém generující napájení pro zařízení s elektrickou účinností 47 %. 

 Palivo – bioplyn. 

 

Obr. 4.8 600 kW systém palivových článků v Gills Onions [24] 

4.3.2 Sierra Nevada Brewery, Kalifornie (1 MW) 

 4x 250 kW palivové články. 

 Zásobování 100 % elektrické poptávky pivovaru. 

 Odpadní teplo slouží k výrobě páry a vaření piva. 

 Elektrická účinnost cca 50 %, celková účinnost cca 75 %. 

 Vodík se získává z plynu vznikajícím při výrobě piva. 

 Očekávaná úspora za elektrickou energii – 400 000 $ / 1 rok.  

 

 

Obr. 4.9 1 MW systém palivových článků Sirra Nevada Brewery [25] 
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4.3.3 Tulare WWTP, Kalifornie (1,2 MW) 

 4x 300 kW DFC palivové články. 

 Účinnost – cca 47 % elektrická, cca 90% kombinovaná (elektřina + teplo). 

 Palivo – metan (vnitřní konverze na vodík). 

 

Obr. 4.10 1,2 MW systém palivových článků ve městě Tulare [26] 
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5. Druhy paliv a jejich úprava 

Tato kapitola bude zaměřena na používaná paliva pro palivové články a zároveň 

problematiku úpravy těchto paliv, jelikož je potřeba odstranit škodlivé složky, které jsou pro 

palivové články nevhodné a bez následujících úprav by zkracovaly nebo znemožňovaly chod 

článků. 

5.1 Používaná paliva 

Použité palivo v jednotlivých palivových článcích záleží především na jejich konstrukci. 

Nejčastěji používané jsou paliva v plynném či kapalném skupenství. V dnešní době se jedná 

především o čistý vodík nebo případně některé uhlovodíky. Vhodnými uhlovodíky jsou například 

zemní plyn (metan), propan-butan, metanol, etanol apod. Tyto uhlovodíky se však řadí do kategorie 

tzv. nepřímých paliv. Vodík je z nich získáván například pomocí parciální oxidace nebo 

reformování paliva, atd. Tyto metody jsou popsány v následujících kapitolách. 

V dnešní době se již i metanol používá v některých palivových článcích, stejně jako vodík, 

jako přímé palivo. U takových článků tedy není potřeba jeho reformování. 

Jelikož však při reformování paliv vznikají kromě vodíku také například oxidy uhelnaté 

(CO), které jsou škodlivé pro katalyzátory založené na bázi platiny, je třeba tyto složky odstranit. 

Výhoda vodíku oproti jiným běžně používaným palivům (nafta, benzín) spočívá v jeho 

velmi vysokém energetickém obsahu na jednotkovou hmotnost a nulovými emisemi (CO2). Vodík 

je však zapotřebí upravit stlačením či absorpcí na některé nosné látce, jelikož jako plyn je hůře 

skladovatelný a má menší energetický obsah na jednotkový objem než kapalné paliva. [7] 

Tab. 5.1 Používaná paliva v jednotlivých typech PČ [7] 

 Palivo 

AFC Vodík 

PEMFC Vodík, metanol 

PAFC Vodík, zemní plyn 

MCFC Vodík, oxid uhelnatý (CO), zemní plyn 

SOFC Vodík, oxid uhelnatý, zemní plyn 

5.2 Rozdělení paliv a okysličovadel 

Paliva: 

 Plynná paliva: 

o Vodík (H2). 

o Hydrazin (N2H4). 

o Metan (CH4). 

 Kapalná paliva: 

o Metanol (CH3OH). 

 Tuhá paliva: 

o Sodík (Na). 

o Hořčík (Mg). 

o Zinek (Zn). 

o Kadmium (Cd). 
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Okysličovadla: 

 Plynná okysličovadla: 

o Kyslík (O2). 

o Chlór (Cl2). 

o Oxid chloričitý (CLO2). 

 Kapalná okysličovadla: 

o Oxid rtuťnatý (HgO). 

 Pevná okysličovadla: 

o Oxid manganičitý (MnO2). 

Z praktických a ekonomických důvodů se nejčastěji k okysličování používá kyslík 

z okolního vzduchu. [27] 

5.3 Reforming paliva 

Reformní procesy se používají k získávání vodíku především ze zemního plynu a propanu. 

Palivové články využívají elektrochemickou reakci, při které reaguje vodík a kyslík. Na anodu je 

potřeba přivádět co možná největší podíl vodíku, na katodu se potom přivádí kyslík získaný ze 

vzduchu, který se čistí přes prachový filtr. 

Jako příklad nám poslouží parní reforming, ve kterém je jako palivo přiváděn zemní plyn 

na bázi metanu. Metan je potřeba ohřát na cca 800 °C a obohatit vodní parou (H2O). Poté vznikne 

následující endotermická reakce: 

               

Teplo potřebné pro tuto reakci se získává spalováním zbytků paliva, jehož složky 

nezreagovaly. 

Další reakce je exotermická, při které v konvertoru reaguje oxid uhelnatý (CO) s vodní 

párou: 

              

Výsledkem tohoto procesu pak je směs plynů H2, CO, CO2, CH4 a H2O. V této části 

nastává separace vodíku a ostatních plynů. 

 

Obr. 5.1 Schéma parního reformování zemního plynu [28] 
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5.4 Parciální oxidace 

Další možností získání vodíku a také často využívaným procesem je parciální oxidace. 

Jedná se o termickou technologii. Vstupní surovinou mohou být plynné i kapalné uhlovodíky 

vznikající při zpracování ropy. Nejčastější surovinou bývají obtížně prodejné těžké ropné frakce 

jako propanové asfalty, vakuové zbytky, zbytky z termického štěpení apod. 

Aby vznikla chemická reakce, je zapotřebí přidat kyslík a vodní páru. Následné reakce poté 

vznikají při teplotě okolo 1300 - 1500 °C a tlaku 3 – 8 MPa: 

                      

               
 

 
    

                  
 

 
   

Sloučeniny síry, které jsou obsaženy ve zplyňované surovině, jsou převedeny z velké části 

(cca 95 %) na sulfan a ve zbylé části (cca 5 %) na karbonysulfid: 

                

Nevýhodou tohoto procesu je nutnost použití velmi čistého kyslíku (cca 95 – 99 %), který 

se získává destilací vzduchu, což zapříčiní větší náklady na tyto procesy. 

 

Obr. 5.2  Schéma parciální oxidace těžkých ropných olejů [28] 

5.5 Zplyňování 

Jako zdroj získání čistého vodíku se mohou použít pevné fosilní paliva (např. koks či uhlí). 

Tento proces spočívá na přivádění vody (vodní páry) a vzduchu na rozžhavené uhlí. Teplota při 

těchto procesech dosahuje hodnot až 1200 °C. Dochází k reakci, při které vzniká směs vodíku, 

dusíku, CO, CO2 a CH4. 

Tento proces však pro palivové články využívající vodík jakožto zdroj obnovitelné energie 

se zdá být nevhodný, jelikož je závislý na fosilních palivech, ty však samy o sobě se nedají 

deklarovat jako obnovitelné zdroje a jejich množství je omezené. Další nevýhoda je, že značná část 

těchto paliv se spotřebuje pro udržení tepla potřebného pro tyto procesy. 
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Jakožto obnovitelný zdroj energie se však deklaruje například biomasa, která by mohla být 

alternativou pro zplyňování. Existují dva základní postupy pro zplyňování biomasy. První postup 

spočívá ve zplyňování při atmosférickém tlaku pomocí generátorů s pevným ložem. Druhý postup 

je založen na zplyňování při tlaku o několika MPa za pomocí fluidních generátorů. Obvykle se 

využívá prvního postupu, jelikož se jedná o zařízení menších výkonů. Chemická reakce při 

zplyňování biomasy probíhá podle následující rovnice: 

                     

Chemická rovnice následné konverze CO na vodík je obdobná jako chemická rovnice 

konverze popsaná v podkapitole věnované problematice parciální oxidace. [1] 

5.6 Elektrolýza 

Pokud vodným roztokem prochází stejnosměrný elektrický proud, dochází ke štěpení 

chemických vazeb mezi kyslíkem a vodíkem. K tomu je potřeba elektrolyzér, který je složen 

z mnoha článků skládajících se z kladných a záporných elektrod. Tímto způsobem lze dosáhnout 

získání velmi čistého vodíku (až 99,9 %). Je však zapotřebí dalších systémů podporující činnost 

elektrolyzérů. Jsou to například čističky vody, usměrňovače, střídače, čerpadla, atd. Těmito 

přídavnými systémy se snižuje celková účinnost výroby vodíku (cca 30 %). 

Výhodou tohoto procesu je skutečnost, že pro získání velmi čistého vodíku je zapotřebí 

pouze elektřina a voda. Náklady na výrobu jsou tedy závislé především na aktuální ceně elektrické 

energie. [1] [18]  
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6. Problematika provozu palivových článků typu PEM 

Tato kapitola bude zaměřena na palivový článek s polymerní elektrolytickou membránou 

(PEM), zvláště pak na jeho princip, využití, jeho výhody a nevýhody. 

6.1 Charakteristika PEMFC 

Jejich využití spočívá především jako záložní zdroje, ovšem existují i projekty, ve kterých 

tyto palivové články slouží jako primární zdroj elektrické energie. Často se také využívají 

v kogeneračních jednotkách, které slouží jako stálý zdroj tepla (např. vytápěné bazény). Jedná se 

zpravidla o nízkoteplotní palivový článek pracující při teplotách do 90 °C. 

 Funkci elektrolytu zde tvoří polymerní membrána s protonovou vodivostí (viz. Obr. 6.1.). 

Ačkoliv je klasifikován jako nízkoteplotní, může pracovat v široké škále provozních teplot. V praxi 

se běžně využívá při teplotách až do cca 200 °C, což by ho řadilo mezi středně-teplotní palivové 

články. 

Články s provozní teplotou do 100 °C se označují LT-PEMFC. Pakliže jejich provozní 

teplota dosahuje až hodnot 200 °C, označují se HT-PEMFC. [1] 

 

Obr. 6.1 Princip palivového článku s polymerní elektrolytickou membránou [29] 

Vlastnostmi jsou charakteristické vysokou flexibilitou a jejich vysokým měrným výkonem 

při menší váze a rozměrech než ostatní typy palivových článků. [18] 

6.2 LT-PEMFC 

Jejich nízká pracovní teplota jim umožňuje okamžitý start reakce při běžných teplotách a 

zároveň rychlý a snadný přechod do pracovní teploty. Jejich využití je tedy vhodné například pro 

pohon dopravních prostředků. Nevýhodou však je, že při takto nízkých teplotách je jejich platinový 

katalyzátor citlivý na některé látky, které na něj působí jako katalytické jedy, např. oxid uhelnatý. 

Přiváděný vodík tedy musí být co nejčistější. V případě použití nepřímého paliva musí mít 

palivový článek za reformním zařízením zařazen stupeň pro přeměnu oxidu uhelnatého na oxid 

uhličitý. Tenhle problém také částečně řeší použití palivového článku ve vyšších pracovních 

teplotách, jelikož středně-teplotní články jsou mnohem odolnější vůči takovýmto nečistotám. 
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Palivové články typu LT-PEMFC jsou typické tím, že jejich membrány vedou ionty pouze 

tehdy, když jsou nabobtnalé. Je tedy třeba zajistit přísun vody, aby se zamezilo vysoušení těchto 

membrán. Membrány u těchto typů palivových článků jsou tvořeny per-fluorovanými 

sulfonovanými polymery, nejčastěji Nafion®. [1] [30] 

 

 

Obr. 6.2 Molekula membrány typu NAFION u LT-PEMFC [1] 

Výhoda těchto polymerů spočívá v jejich vysoké protonové vodivosti a velké mechanické i 

chemické stabilitě, tyto vlastnosti jsou zapříčiněny chemickým složením Nafionu. Struktura tohoto 

materiálu je složena z řetězců Teflonu (PTFE), na které navazují pomocí etherické vazby boční 

řetězce, které na svém konci nesou sulfoskupinu s kovalentní vazbou. Jedinečné vlastnosti 

membrány s tímto polymerem jsou dány právě chemickým složením, zejména vnitřní strukturou 

spojenou s vlastnostmi těchto dvou fází. Hlavní PTFE řetězce jsou vysoce hydrofobní (s vodou 

neinteragující), kdežto sulfoskupiny zakončující boční řetězce jsou velice hydrofilní (ve vodě se 

rozpouštějící). 

Detailní struktura těchto polymerů není zatím přesně známa, obecně se však používá model 

struktury tzv. kavit, který je vyobrazen na Obr. 6.3. 



35 

 

 

Obr. 6.3 Model vnitřní struktury membrány typu Nafion [30] 

Na obrázku můžeme sledovat seskupení sulfoskupin s hydrofilními vlastnostmi v kavitách. 

Jestliže membrána absorbuje dostatečné množství vody, následuje její nabobtnání a perkolace 

jednotlivých kavit. Vysoká koncentrace iontů obsažených v kavitách zapříčiňuje danou vysokou 

protonovou vodivost. Pokud však naroste obsah vody nad cca 30 obj. %, dojde k nadměrnému 

otevírání struktury membrány, což zhorší její mechanické vlastnosti a v krajním případě až k jejímu 

rozpuštění. 

Tento typ membrán však není vhodný pro použití palivových článků v provozních 

teplotách vyšších než 100 °C. Pokud se totiž při vyšších teplotách zachová atmosférický tlak, dojde 

k poklesu relativní vlhkosti vnitřní struktury palivového článku. Membrána tak ztrácí potřebné 

množství absorbované vody a dochází k postupnému přerušování perkolací kavit a tím klesá 

vodivost membrány. Postupně se tak membrána stává elektrickým izolantem. Tento problém pro 

středně-teplotní palivové články PEMFC však řeší membrány, které jsou popsány v následující 

podkapitole. [30] 

6.3 HT-PEMFC 

Druhý typ těchto palivových článků označovaný HT-PEMFC využívá membrány na bázi 

minerálních kyselin, jsou složeny například z polybenzimidazolu, značený PBI (viz. Obr. 6.4.). 

Tento polymer však není sám o sobě protonově vodivý, a tak je potřeba ho naimpregnovat vhodnou 

látkou. Nejvhodnější se ukázala být kyselina fosforečná. Díky jejím základním vlastnostem je 

článek schopen fungovat při teplotách až 200 °C, jelikož do této teploty je schopna udržet nízký 

tlak a neodpařuje se, což zaručuje stálou protonovou vodivost membrány a zároveň tímto odpadá 

možný korozní vliv na ostatní části systému. [1] [30] 
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Obr. 6.4 Molekula membrány ABPBI u HT-PEMFC [1] 

Tyto membrány však s sebou nesou i některé nevýhody. Oproti membránám typu Nafion 

mají horší mechanické vlastnosti. Pokud nastane pokles napětí palivového článku na hodnotu 

menší než 0,6 V, zhoršuje se chemická stabilita článku. Další problém nastává v případě v možném 

nebezpečí při případném vytečení kyseliny fosforečné, která by byla v takto vysokých provozních 

teplotách agresivní na platinu obsaženou v katalytické vrstvě. [30] 

Nevýhodou těchto článků taktéž je, že dosahují horší regulovatelnosti výkonu, nižší 

proudové hustoty a kvůli jejich vyšším provozním teplotám nelze provést start za studena. Jsou 

však vhodné například pro spolupráci s kogeneračními jednotkami s malým výkonem. [1] 

6.4 Elektrody 

Elektrody v palivových článcích typu PEM jsou v podstatě katalytické vrstvy umístěné 

mezi polymerní membránou a elektricky vodivým substrátem. V tomto místě probíhají 

elektrochemické reakce. Jelikož plyny, protony a elektrony reagují na povrchu elektrod, lze zvýšit 

jejich účinnost zvrásněním (efektivní oblast). Později mohou být zdokonaleny nátěrem elektrod 

PFSA roztokem smíchaným s alkoholem a vodou nebo se pouze smíchá ionomer (např. Nafion) 

s aktivním materiálem při přípravě katalytické vrstvy. Katalytická vrstvá obvykle obsahuje 30 % 

ionomeru. [31] 

6.4.1 Katalyzátor 

Nejčastěji používaným katalyzátorem pro obě elektrody je platina. V raných fázích vývoje 

palivových článků typu PEM bylo nanášeno vysoké množství platiny (více než 28 mg/cm
2
). 

Koncem roku 1990 bylo toto množství sníženo na 0,3 – 0,4 mg/cm
2
. Jelikož užitná plocha 

katalyzátoru zastává velký význam pro elektrochemické reakce, je důležité dosažení jemné 

disperze částic katalyzátoru v nosném materiálu, obvykle uhlíkového prášku. [31] 
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6.4.2 Membrane electrode assembly (MEA) 

V zásadě existují dva způsoby pro přípravu katalytické vrstvy a jejího připevnění do 

ionomeru membrány. Tato kombinace membrány a katalytických vrstev se nazývá „Membrane 

electrode assembly“ nebo také MEA. Ve volném překladu „membránová a elektrodová montáž“. 

První způsob spočívá v uložení vrstvy katalyzátoru na porézním substrátu, zvaném plynová 

difuzní vrstva. Obvykle se jedná o papír z uhlíkových vláken nebo uhlíkovou tkaninu. Za pomocí 

vysoké teploty a tlaku se poté zajistí pevné připojení k oběma elektrodám. 

Ve druhém způsobu je katalyzátor uložen přímo nebo nepřímo (za pomocí obtiskového 

procesu) na membráně, vytvářející uspořádání známé jako třívrstvé MEA či katalyzovaná 

membrána. Následně je přidávána porézní vrstva, po čemž vzniká tzv. pětivrstvá MEA. [31] 

6.5 Technologické výzvy 

Systémy s PEMFC mají mnoho výhod oproti tradičním alternativám, jako jsou např. 

spalovací motory. Nicméně zůstává řada technických problémů, které je třeba řešit, aby byly 

konkurenceschopné. Jedná se např. o provozní náklady, životnost či spolehlivost. 

Z hlediska automatického řízení, PEMFC je nelineární několika-vstupní / několika-

výstupní dynamický systém s pevně připojenými vnitřními proměnnými, vnějšími poruchami a 

parametry nejistot. Obvyklý provoz bývá vždy spojen s výrobou a přepravou kapalného vodíku, 

parních či plynových směsí, spontánními elektrochemickými reakcemi, exotermickými procesy a 

tepelnou vodivostí. Jsou velice citlivé na změny provozních podmínek (příkon, parciální tlaky, 

relativní vlhkost reagujících plynů, teplota, atd.) a také na případné poškození. Rozlišujeme tři 

základní druhy degradace: mechanické, tepelné a elektrochemické. [31] 

6.5.1 Procesy způsobující degradaci 

Mezi mechanické řadíme procesy, které vytvářejí významnou degradaci – např. 

odvlhčovací (sušící) cykly, které způsobují rozšiřování či zmenšování membrány. Tím se 

membrána i těsnění mechanicky namáhá. Kromě toho, v současné době jsou používány velmi tenké 

polymerní membrány, kvůli kterým je celý systém potenciálně zranitelný vůči náhlým změnám 

tlaku mezi kanály, vůči vysokým teplotám a nízké relativní vlhkosti. 

Tepelná degradace vzniká, když uvnitř zásobníku dochází ke značným teplotním rozdílům, 

i v rozsahu hodnot obvykle doporučovaných výrobci (60-80 °C). Tyto tepelné cykly, které mohou 

být v některých případech extrémní (např. ty, které jsou vedeny studenými starty a náhlými 

vysokými výkonovými nároky), produkují kumulativní mechanické poškození, které má vliv na 

kontaktní odpor mezi membránou a elektrodami, jakož i mechanickou odolnost, vodivost a 

propustnost polymerních membrán. Ve skutečnosti, vedení tepla je považováno za jeden 

z nejdůležitějších problémů ve vysokonapěťových PEMFC. To je zapříčiněno tím, že za 

normálních podmínek, palivový článek produkuje zhruba tolik tepelné energie, kolik elektrické. 

Znamená to tedy, že např. v automobilovém palivovém článku o výkonu 100 kW je zapotřebí 

zajistit schopnost pohlcení 100 kW tepla. To je však zvláště obtížné, je-li provozní teplota 

palivového článku pouze 80 °C. Tato teplota je omezena vlastnostmi použitých materiálů. Na 

druhou stranu, teplota nesmí být nižší než 60 °C, aby se zabránilo kondenzaci vody uvnitř kanálů 

palivového článku, což by mělo za následek pokles napětí, způsobeným snížením hromadné 

dopravy plynu do membrány. 
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Co se elektrochemických mechanismů degradace týče, je důležité uvést, že při chemických 

reakcích na katalyzátorech vznikají malé množství zbytků peroxidu (HO) či hydroperoxidů (HOO), 

které chemicky degradují membránu a její katalyzátor. Produkce těchto radikálů je zrychlena, 

pracují-li palivové články v otevřeném prostoru nebo v prostředí s nízkou vlhkostí. [31] 

6.5.2 Průtok kyslíku 

Další otázka zasluhující si zvláštní pozornost je kontrola kyslíku. Pokud je průtok kyslíku 

příliš nízký, v membráně vznikají nežádoucí horké skvrny, nevzniká dostatečný počet reaktantů a 

tím klesá výstupní výkon. Tuto situaci nazýváme katodovým hladověním (cathode starvation). Je-li 

však průtok kyslíku příliš vysoký, k výstupu katody je tlačeno nadměrné množství vody, což vede 

k vysoušení membrány, což má vliv na její iontový odpor. Kromě toho, zvýšení proudění vzduchu 

znamená vyšší poptávku výkonu kompresoru, který jej dodává, což způsobuje snížení výkonu 

celého systému. Z těchto důvodů musí být účinný kontrolní systém schopen správně regulovat 

proudění vzduchu, aby se zabránilo nevratné degradaci membrány, a zároveň musí dodávat 

dostatek kyslíku k uspokojení poptávky po elektřině spolehlivým a účinným způsobem. [31] 
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Závěr 

Palivové články se jeví jako velice perspektivní zdroj elektrické energie. Lze jich využít 

v mnoha oborech, například v automobilovém průmyslu, mobilním průmyslu nebo v energetice 

jako stacionární zdroje. V energetice se využívají především vysokoteplotní články, jako jsou 

MCFC nebo SOFC, které mohou dosahovat vysokých výkonů a odpadní teplo vznikající při 

provozu těchto článků, lze využít v kogeneračních jednotkách. Pro malé aplikace se nejvíce hodí 

nízkoteplotní palivové články, které dokáží rychle reagovat při startu za studena, a není třeba 

zajišťovat odvod velkého odpadního tepla. 

Palivové články s polymerní membránou (PEMFC) se postupem času stávají oproti jiným 

mobilním zdrojům konkurenceschopnější, což je zapříčiněno vývojem membrány a katalyzátorů, 

především pak materiály pro tyto oblasti. V porovnání se spalovacími motory vykazují palivové 

články vyšší účinnost a prakticky žádné škodlivé látky vznikající při elektrochemických procesech. 

Řešením problematiky provozu se však je stále zapotřebí zabývat kvůli rizikům, které hrozí těmto 

palivovým článkům. Je to především náchylnost membrány na rozdíly v tlacích či přivádění vody. 

Rozlišují se tři základní procesy degradace palivového článku: mechanické, tepelné a 

elektrochemické. Další pozornost je třeba věnovat kontrole průtoku kyslíku, u kterého je zapotřebí 

najít optimální velikost průtoku, aby nebyl ani malý (z důvodu nedostatku reaktantů), ani velký 

(vysoušení membrány). 
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