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Abstrakt 

 

Tato disertační práce se zabývá problematikou vodíkové technologie, s níž se pracuje na 

akademické půdě VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ – TECHNÍCKÉ UNIVERZITY OSTRAVA (VŠB – 

TUO). Přesněji jde o experimentální laboratorní výzkum akumulace elektrické energie. Systém 

laboratoře vodíkových technologií umožňuje přeměnu elektrické energie vyrobené ve fotovoltaické 

elektrárně (FVE) na energii chemickou ve formě vodíku a zpětnou přeměnu vodíku na elektrickou 

energii za pomoci nízkoteplotního palivového článku. Náplň disertační práce spočívá ve shrnutí 

dosažených výsledků z provedených výzkumných experimentálních měření na vodíkovém systému. 

Dále se disertační práce zabývá rozborem výsledků vyplývajících z testovacího provozu laboratoře 

palivových článků. 

V úvodní části disertační práce jsou rozebrány některé aspekty dvou nestabilních obnovitelných 

zdrojů elektrické energie, jimiž jsou větrné elektrárny (VTE) a fotovoltaické elektrárny (FVE), přehled 

akumulačních systémů s popisem jejich parametrů, včetně základního rozdělení. Následující kapitola 

se zabývá rozborem vodíkové technologie z hlediska elektrolyzérů a elektrolýzy vody jakožto procesu, 

jehož produktem je vodík. Rovněž je popsána technologie palivových článků dle základního rozdělení 

palivových článků, definice jejich výhod + nevýhod a základní principy fungování.  

Na teoretické základy přímo navazuje kapitola, ve které autor shrnuje dosažené výsledky 

z realizovaných výzkumných experimentálních měření na vodíkovém systému v laboratoři palivových 

článků. Stěžejní částí práce je výpočet účinnosti zařízení pracujících ve vodíkovém systému, které jsou 

zapojeny v laboratoři palivových článků Vysoké školy báňské – Technické university Ostrava (VŠB – 

TUO). Následující výpočty se týkají celkové účinnosti vodíkového systému. Návazností na předchozí 

problematiku jsou další výzkumná experimentální měření se snahou zvýšení prvotní vypočtené 

účinnosti vodíkového systému.  

V závěrečné části disertační práce je popsána problematika nízkoteplotního palivového článku 

s protonovou membránou (PEMFC), na který byla, v návaznosti na předchozí měření, aplikována 

metodika kontaktního a bezkontaktního měření teploty. Metodikou byly zjištěny oteplovací křivky 

palivového článku Nexa Ballard Power System při jeho proměnlivém zatížení ve vodíkovém systému 

laboratoře palivových článků VŠB – TUO. 

Hlavní dosažené přínosy disertační práce jsou shrnuty v rozsáhlých kapitolách, které se detailně 

zabývají účinností vodíkového systému a aplikací termografie na nízkotlaké palivové články Nexa 

Ballard Power System. Veškerá data pro vyhodnocení experimentů byla získána z výzkumných 

experimentálních měření v laboratoři palivových článku VŠB – TUO. 

Klíčová slova: 

Akumulace, obnovitelné zdroje energie, fotovoltaická elektrárna, vodíkový systém, elektrolyzér, 

palivové články, účinnost, termografie. 



Abstract 

 

This dissertation deals with hydrogen technology used at VSB - Technical University of 

Ostrava. More specifically, it is an experimental laboratory research on accumulation of electrical 

energy. The system Laboratory of Hydrogen Technologies enables the conversion of electric power 

produced by photovoltaic power plant (FVE) into chemical energy in the form of hydrogen, and 

reverse conversion into electrical energy with the help of low-temperature fuel cell. The dissertation 

summarizes the results of research carried out by experimental measurements on the hydrogen system. 

It also analyses the results of the fuel cell operation testing. 

In the first part of the dissertation, the author analyses some aspects of two intermittent 

renewable energy sources, namely wind power plants and photovoltaic power plants, and an overview 

of accumulation systems with a description of their parameters. The following chapter deals with the 

analysis of hydrogen technology in terms of electrolysers and water electrolysis as a process, where 

the end product is hydrogen. It also describes fuel cell technology, basic distribution of fuel cells, their 

advantages and disadvantages, and basic principles of operation. 

The theoretical foundations are followed by a chapter in which the author summarizes the 

results from implemented research with experimental measurements of hydrogen in the Laboratory of 

Fuel Cells. The fundamental part of this work is to calculate the efficiency of devices in the hydrogen 

system, operated in the Laboratory of Fuel Cells VSB - TUO. Following calculations refer to the 

overall efficiency of the hydrogen system. Further experimental measures are undertaken in order to 

increase the hydrogen system efficiency 

The last part describes the topic of low-temperature fuel cell with a proton membrane with both 

contact and non-contact temperature measurement. The measurement observed warming curve of the 

fuel cell Nexa Ballard Power System at a variable load in a hydrogen fuel cell system laboratory VSB 

- TUO. 

The main benefits of the dissertation are summarized in the corresponding chapters, which 

assess efficiency of the hydrogen system and thermography applications on the low-pressure fuel cell 

Nexa Ballard Power System. All data for the evaluation experiments were obtained from experimental 

measurements in research Laboratory of Fuel Cells VSB - TUO. 

Kew words: 

Accumulation, renewable energy sources, photovoltaic power plant, hydrogen system, electrolyser, 

fuel cells, efficiency, thermography.  
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Seznam použitých zkratek: 

AC  Alternating Curent (střídavý proud) 

atd.  a tak dále 

atm.  atmosferický 

BP  Bipolar Plates (bipolární desky palivových článků) 

CAES  Compressed Air Energy Storage (systém stlačeného vzduchu) 

CC  Cooling Circuit (chladicí okruh) 

CO  oxid uhelnatý 

CO2  oxid uhličitý 

ČR  Česká republika 

DC  Direct Current (stejnosměrný proud) 

EP  End Plate (koncové desky palivového článku) 

ES  elektrizační soustava 

FFP                Flow Field Plate (desky s kanálky pro rozvod redukčních plynů, bipolární desky) 

FV  fotovoltaika 

FVČ  fotovoltaický článek 

FVE  fotovoltaická elektrárna 

GDL  Gas Diffusion Layer (elektroda) 

H  vodík 

H2O  voda 

KOH  hydroxid draselný 

Li  lithium 

MCFC           Molten Carbonate Fuel Cell (palivový článek s elektrolytem na bázi tekutých uhličnanů) 

MEA  Membrane Electrode Assembly (uspořádání membrány s elektrodami) 

NaOH  hydroxid sodný 

O2  kyslík 

OZE  obnovitelné zdroje energie 

PAFC             Phosphoric Acid Fuel Cell (palivový článek s elektrolytem na bázi kyseliny fosforečné) 

PČ  palivový článek 

PEM  Proton Exchange Membrane (iontoměnivá membrána) 

PEMFC         Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell (palivový článek s polymerním elektrolytem) 

PLC               Programmable Logic Controler 

Pt                   platina 

SMES  Superconducting Magnetic Energy Storage 

SO2  oxid siřičitý 

SOFC   Solid Oxide Fuel Cell (palivový článek s elektrolytem na bázi pevných oxidů) 

VTE  větrná elektrárna 



 

Seznam použitých označení a jednotek: 

Označení  jednotka  popis 

t   °C   teplota 

T   K   termodynamická teplota 

E   kWh   energie 

J   kg∙m
2
   moment setrvačnosti 

I   kWh/m
2
  Svítivost slunečního záření 

v   m/s   rychlost (větru) 

S   m
2
   plocha 

P   MW   výkon 

Pi   W   instalovaný výkon 

Pn   W   jmenovitý výkon 

Ie    W/m
2
   intenzita ozáření FV panelů 

λ    nm   vlnová délka 

U   V   elektrické napětí na svorkách zdroje 

Pi   W   špičková hodnota instal. výkonu fotovoltaické elektrárny 

 

Poznámka:  

Ostatní symboly a zkratky se vyskytují v textu pouze s jejich okamžitým vysvětlením.
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ÚVOD 

Energie je životní tepnou přírodního a společenského vývoje. Žádný životní proces není 

myslitelný bez energetické základny. Zásobování energií má charakter zásadního oběhového systému 

veškerého života a nelze jej změnit. 

Vzhledem k tomu, že v poslední době dochází na Starém kontinentu, především ve Spolkové 

republice Německo k odklonu od klasických elektráren, především jaderných, objevuje se myšlenka 

dostačující náhrady těchto energetických zdrojů. Dokud nebude vyřešena myšlenka termojaderné fúze, 

bude nutné sáhnout do kategorie obnovitelných zdrojů elektrické energie. Další záležitostí je hledisko 

nátlaku Evropské unie, která požaduje předepsané množství elektrické energie vyrobené 

z obnovitelných zdrojů (OZE). 

V současné době je kladen důraz na ekologii a celý svět si uvědomuje, že již není možné 

se chovat k přírodě jako doposud. Obnovitelné zdroje energie jsou velmi důležité pro současný a 

hlavně budoucí vývoj populace. Proto je nutné se jimi zabývat. Existují prognózy, které předpovídají, 

že fosilní paliva vystačí jen na několik desetiletí při současné spotřebě. Je tedy nutné hledat nové 

zdroje energie, nebo se přeorientovat na jiné již existující zdroje. Nejedná se zdaleka o jediný důvod k 

využití OZE. Hlavním důvodem je šetrnější vliv na přírodu a životní prostředí. Využití OZE přispívá 

ke snížení emisí a zmenšení zátěže na organizmus člověka. 

Dnešní doba poukazuje na ochranu životního prostředí, kterou nejvíce ovlivňuje doprava, 

průmysl a energetika. Proto se tedy přikláníme k šetrné výrobě tepla a elektrické energie, která 

neovlivňuje životní prostředí nebo jej ovlivňuje jen zčásti. Mezi nejvíce problematické obnovitelné 

zdroje v České republice patří fotovoltaické a větrné elektrárny. Všechny tyto zdroje jsou z hlediska 

funkce závislé na různých faktorech. U vodních elektráren je ovlivňujícím faktorem množství vody, 

která protéká v daném místě. Fotovoltaická elektrárna je závislá na slunečním svitu, jenž je velmi 

nestálý, jak v průběhu dne, tak během celého roku a nedá se regulovat. U větrných elektráren je to vítr, 

který je považován za nejvíce proměnlivý ze všech přírodních zdrojů. Oba tyto zdroje jsou velmi 

nestálé z hlediska dodávky elektrické energie a jejich dopad nepříznivě ovlivňuje elektrizační soustavu 

(ES). Proto jsou již dnes kladeny vyšší nároky na elektrizační soustavu, což bude způsobovat vyšší 

frekvenci výpadků. Potlačení nežádoucích výpadků při dodávce elektrické energie lze provést 

vhodnou kombinací obnovitelných zdrojů elektrické energie. 

Největší problém nastává u velkých výroben, kde dochází k rušivým vlivům v síti. V některých 

případech může dokonce dojít k celkovému výpadku sítě. Z hlediska zabezpečenosti sítě se nikdy 

neužívá jediného druhu obnovitelného zdroje. Pro napájení samostatně dané části vedení bývá 

v paralelním provozu s jiným zdrojem energie, který poskytuje konstantní dodávku elektrického 

výkonu (tepelné elektrárny, jaderné elektrárny atd.). 

Pro eliminaci nepříznivého dopadu OZE na ES dochází k vývoji nových a rozvíjení již 

existujících technologií. Do vývoje se zahrnuje nejen výroba elektrické energie, ale i akumulace 

elektrické energie, která může být založena na různých fyzikálních principech, jako je chemická nebo 
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elektrochemická akumulace, mechanická akumulace, elektromagnetická akumulace, tepelná 

akumulace a další. 

V budoucnosti se stane důležitou součástí akumulačního hospodářství akumulace chemická 

se zaměřením na vodíkovou technologii, kdy je energie vložena do vodíku, který zastává funkci 

energetického nosiče. Proces chemické přeměny je proveden elektrolýzou chemicky upravené vody. 

Jelikož je pro elektrolýzu potřeba velké množství energie, je ideální zdrojem právě některý z OZE. 
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1. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce bylo experimentální výzkumné měření v laboratoři vodíkových 

technologií na Vysoké škole báňské — Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB - TUO). 

 Výzkumné měření startovací sekvence elektrolyzéru Hogen GC600. 

 Výzkum zatěžovací charakteristiky modulu palivového článku Nexa Ballard Power System 

ve vodíkové laboratoři VŠB – TUO. 

 Výroba a akumulace vodíku ze solárních zdrojů. 

o Výpočet účinnosti jednotlivých prvků systému pro akumulaci do vodíku. 

 Metodika pro zvýšení účinnosti vodíkového systému v laboratoři VŠB – TUO. 

o Změna parametrů reakční vody a výstupního tlaku vodíku na elektrolyzéru Hogen GC600. 

o Efektivita navýšení účinnosti vodíkového akumulačního systému. 

 Aplikace infračervené termografie v oblasti vodíkových technologií. 

o Výzkumné měření závislosti teploty na velikosti zátěže palivového článku technologie PEM.
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2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

Obnovitelné zdroje energie jsou doplňkovými zdroji, které zasluhují pozornost věnovanou jejich 

výzkumu a vývoji. Jejich současnou nevýhodou je, že nesplňují požadavky kladené na velkou 

energetiku (konkurenceschopnost, vliv na životní prostředí, kontinuita výroby). Analýza možností 

obnovitelných zdrojů energie v ČR prokazuje, že i při velmi optimistickém růstu instalovaného 

výkonu obnovitelných zdrojů nebudou schopné pokrýt přírůstky spotřeby, natož nahradit stávající 

fosilní a jaderné zdroje. Přesto je nutná jejich podpora všude tam, kde jejich využitelný potenciál 

přispívá k energetické soběstačnosti. 

Níže uvedená Tabulka 1 zobrazuje potenciály a omezení OZE. Teoretický potenciál je absolutní 

horní hranicí danou například slunečním zářením a rychlostí větru. Jen část z něho tvoří technický 

potenciál, který vymezuje část využitelnou dostupnými technologiemi, rozlohou území a lze ji uvolnit 

pro výrobu elektřiny. Další snížení plyne z nižší konkurenceschopnosti a ekologické přijatelnosti. 

Ne každý obnovitelný zdroj energie je vhodný z hlediska vlivu na životní prostředí a krajinu. 

Pro hodnocení zdrojů energie je významný pouze využitelný potenciál, který je výrazně nižší. 

Tabulka 1: Potenciály obnovitelných zdrojů 

Potenciály 

 

Omezení 

 
Teoretický potenciál 

Nejvyšší možná hranice dána 

slunečním zářením a rychlostí větru 

 
Technický potenciál 

Vhodné technologie, dosažitelnost 

materiálů a ploch 

 
Hospodářský potenciál Cenově konkurující technologie 

 
Využitelný potenciál Ekologičnost, akceptovatelnost 

2.1. Požadavky na zdroje energie 

Každý zdroj energie má své specifické vlastnosti, které určují jeho využití. Vhodné využití 

zdrojů se proto neobejde bez vyhodnocení všech významných činitelů rozhodujících o využitelnosti 

pro velkou energetiku. Teprve úplným rozborem lze hodnotit zdroje a jejich využití či nevhodnost 

podle vylučujících měřítek. Takové hodnocení ukáže, že zdrojů je sice hodně, nicméně zdrojů 

přijatelných ze všech hledisek je minimum. Výsledkem je poněkud pesimistická předpověď 

pro energetické potřeby lidstva z hlediska viditelné budoucnosti. Pokud jakýkoliv zdroj energie 
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nesplňuje některý ze zásadních požadavků, nemá bez určité kompenzace šanci na uplatnění hlavně 

z hlediska stability elektrizační soustavy. 

Některá vylučující kritéria pro zdroje: 

 vysoké investiční náklady, 

 technologická nezralost a nedostupnost, 

 ekologická a společenská nepřijatelnost, 

 nízká výkonová hustota a nedostatečné roční využití, 

 životnost, vyčerpání zdroje atd. 

Obnovitelné zdroje budou v první třetině 21. století v České republice pouze doplňkovým 

zdrojem energie, jehož výkon nedokáže pokrýt ani předpokládané přírůstky požadavků. Proto je nutné 

pro zabezpečení stabilní dodávky energie vyřešit dva významné problémy: 

a) Výstavba nových elektráren popřípadě modernizace či rekonstrukce dožívajících elektráren 

- uhelné a jaderné. 

b) Výstavba plynových a přečerpávacích elektráren o nižším výkonu. 

Ke zjištění výhodnosti využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny (resp. tepla) 

je možné přistupovat z různých úhlů pohledu - základními hodnotícími hledisky by však vždy měly 

být:  

 technické vlastnosti (spolehlivost a regulovatelnost dodávky, míra závislosti dodávky 

na vnějších neřiditelných faktorech apod.), 

 ekologické vlastnosti (minimální resp. žádné emise do ovzduší spojené s výrobou elektřiny, 

minimální resp. žádné odpady, nulový příspěvek k posilování skleníkového efektu - ovšem pouze 

tehdy, pokud nebereme do úvahy celý palivový cyklus), 

 ekonomické vlastnosti (ekonomická efektivnost těchto zdrojů včetně nákladů vyvolaných 

v elektrizační soustavě, které vyplývají z připojení těchto zdrojů k soustavě). 

Na trhu s elektřinou je také nutné respektovat všechny přímé i nepřímé ekonomické důsledky. 

Zařazení obnovitelných zdrojů energie do elektrizační soustavy dle využitelnosti, stejně tak jako 

jakékoliv jiné zdroje. 

2.2. Solární energie 

Slunce je velký termonukleární reaktor, jehož energie je 20 000 krát větší, než v dnešní době 

potřebuje celé lidstvo. Intenzita slunečního záření je na povrchu planety nerovnoměrná. Největší 

je u rovníku a nejnižší v polárních oblastech, dále je proměnlivá v závislosti na střídání ročních 

období. Bohužel v noci a v zimě, kdy potřebujeme energie nejvíce, svítí Slunce málo nebo vůbec. 

Proto se snažíme učit energii také ukládat. Jednou z možností, která je v ČR zatím ve stádiu výzkumu, 

je vodíkový systém. 
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Solární energie je z hlediska životního prostředí nejšetrnějším a nejčistším způsobem výroby 

tepelné i elektrické energie. Účinnost přeměny na elektřinu z jednoho metru aktivní plochy je až 110 

kWh elektrické energie ročně za pomoci současných solárních systémů. Fotovoltaické panely dokážou 

pracovat, i když je slunce pod mrakem, ale v malých zlomcích procent. Největšího výkonu dosahují 

kolem 12 hodiny, kdy je intenzita slunečního záření největší. [1] 

Spektrum slunečního záření se skládá z infračerveného (tepelného), viditelného a ultrafialového 

záření, viz Obrázek 1. V solárních zařízeních můžeme využívat přímo energii tepelnou, nebo měnit 

energii záření přímou přeměnou na energii elektrickou. 

 

Obrázek 1: Spektrální křivka [28] 

Střední sluneční konstanta je podle posledních měření ve vesmíru 1353 W/ m
2
. Střední množství 

slunečního záření představující množství tepelné energie dopadající na 1 m
2
 zemského povrchu 

formou slunečního záření je v následujícím spektrálním složení [1]: 

 ultrafialové světlo 105,8 W/ m
2
 

 viditelné světlo 640,4 W/ m
2
 

 infračervené záření 606,8 W/ m
2
 

Tepelnou energii dokáží zpracovat solární kolektory. Skládají se z izolační vrstvy, trubek 

s teplonosnou kapalinou a černé desky, která absorbuje co největší množství solárního záření, které 

se tak mění v teplo. Celý systém je uzavřen pod skleněnou deskou. Izolace kolektorů musí 

být dostatečná, aby se teplo nevytrácelo vedením, prouděním a zpětným vyzářením. V kolektoru 

se ohřívá kapalina, která proudí v trubkách a přenáší teplo do místa spotřeby, kde ho odevzdává. Další 

možností je, že kapalina putuje do výměníku tepla, kde přenášené teplo předá jiné kapalině. Může 

se také ukládat do zásobníku tepla, odkud může být energie využitelná v noci nebo v zimě. 

Pro dosažení vyšších teplot v kolektoru se využívá koncentrace záření zrcadly. Zrcadla mohou mít tvar 

paraboly, parabolického žlabu viz Obrázek 2, kužele nebo tzv. matrace. Během vzájemné přeměny 

energie dochází k nežádoucím ztrátám. Proto je snahou přeměnit solární energii přímo na energii 

elektrickou za pomoci polovodičového fotovoltaického článku. 
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Obrázek 2: Parabolická zrcadla [29] 

Solární elektrárny 

 5x ekonomicky náročnější ve srovnání s ostatními OZE. 

 Účinnost solárních panelů je 14 – 18 % s životností 30 let. 

 Energeticky nákladná výroba solárních panelů s návratností vyrobené energie do 6 let. 

Česká republika není optimálně položena, co se týče dopadu slunečního záření, ale i přesto 

se jedná o vhodnou lokalitu k výstavbě solárních elektráren. Minimální svítivost na území České 

republiky se pohybuje od 950 kWh/m
2
 a maximální kolem 1250 - 1300 kWh/m

2
. [1,47] 

 

 

Obrázek 3: Průměrné roční globální záření ČR [30] 

V našich klimatických podmínkách je celková doba slunečního svitu v rozmezí 1400 - 1700 

hodin za rok. Nejmenší počet hodin má severozápad území, směrem na jihovýchod počet hodin 

narůstá. Jednotlivé lokality se od sebe liší v průměru až o 10 % (někdy i více). Na plochu 1 m
2
 

dopadne za rok v průměru cca 1100 kWh energie. Orientační sumy ročního globálního záření 

znázorňuje mapa, viz Obrázek 3. Z uvedených hodnot vyplývá, že ročně dopadne na území ČR 
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při průměrném slunečním svitu přibližně 80 000 TWh energie v podobě slunečního světla. Roční 

spotřeba energie v ČR činí přibližně 320 TWh z množství energie dopadající na naše území. [1] 

Perspektiva fotovoltaiky (FV) 

 Existence FV průmyslu s dotacemi není trvale udržitelná. Cena vyrobené energie pomocí FVE 

je vyšší, než cena energie z velkých elektráren. Fotovoltaika je však technologie s velkým potenciálem 

růstu. Technologický pokrok zahrnuje nové materiály a materiálové struktury.  K hlavním stanoveným 

bodům a cílům patří: 

 zvýšení výkonu a účinnosti FVČ a modulů, 

 zkvalitnění výroby zjednodušením a snížením výrobní ceny, 

 podpora udržitelnosti, 

 aplikace posílení produktů pokrývajících specifické požadavky trhu. 

Zabezpečení rovnováhy produkce a spotřeby i regulace systému je další dalším důležitým 

kritériem pro energetiky. Řešením může být vyšší spolehlivost predikce pro FVE a akumulace 

elektrické energie. [2,35] 

2.3. Větrná energie 

Vítr vzniká prouděním vzduchu, které je způsobeno jeho nerovnoměrným ohříváním na Zemi 

(teplotně vyšší hodnota vzduchu je lehčí a stoupá vzhůru, chladnější je těžší a klesá k povrchu Země). 

Tohoto přírodního jevu využívá k výrobě elektrické energie větrná elektrárna, viz Obrázek 4.  

Princip větrné elektrárny 

Působením aerodynamických sil na listy rotoru převádí větrná turbína, umístěná na stožáru, 

energii větru na rotační mechanickou energii. Mechanická energie je poté prostřednictvím generátoru 

zdrojem elektrické energie (na podobném principu turbogenerátoru pracuje klasická vodní či jaderná 

elektrárna). Podél rotorových listů vznikají aerodynamické síly, proto musí mít listy speciálně 

tvarovaný profil téměř identický profilu křídel letadla. Se vzrůstající rychlostí vzdušného proudu 

rostou vztlakové síly s druhou mocninou rychlosti větru a energie vyprodukovaná generátorem 

s třetí mocninou. Je proto třeba zajistit efektivní a rychle pracující regulaci výkonu rotoru 

tak, aby se zabránilo mechanickému a elektrickému přetížení větrné elektrárny. U vysokých rychlostí 

větru musí být lopatky zastaveny, aby nedošlo k mechanickému poškození elektrárny.  

Obsluha větrné elektrárny je automatická a její životnost se udává 20 let od uvedení do provozu. 

Větrnou energii můžeme získat pouze v místech s dostatečnými přírodními podmínkami. [3] 
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Obrázek 4: Popis větrné elektrárny [31] 

V současné době je na území ČR mezní hodnota průměrné roční rychlosti větru ve výšce 10 m 

4 m/s a 30 m 5,3 m/s. Využití větrných elektráren se odhaduje asi na 1000 hodin ročně. Proti výstavbě 

větrných elektráren stojí ekologie a obava z narušení životního prostředí. Příkladem využití větrné 

farmy v ČR můžeme brát v úvahu například farmu v Krušných horách s výškou stožáru 105 m 

a průměrem rotoru 90 m o výkonu 3 MW. Přehled rychlostí větru, viz Obrázek 5. 

 

Obrázek 5: Povětrnostní mapa [32] 



OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE   

14 

Větrné elektrárny 

Do roku 2020 má být podíl energie vyrobené za pomoci větrných elektráren (VTE) 12 % 

z celkové světové spotřeby. Spolehlivost VTE je závislá na četnosti a rychlosti větru, kdy při 3 m/s 

energii nevyrábí a nad 25 m/s musí být odpojeny. Množství vyrobené energie závisí přímo na rychlosti 

větru v místě elektrárny. 

Technický potenciál větru je odhadován na 26 000 TWh/rok. Větrná energie má velkou výhodu 

z hlediska ekologie a téměř zadarmo by mohla zásobovat elektrickou energií některé země v rozsahu 

až 50 % pokrytí spotřeby.  Jejich největší nevýhodou je nutná odstávka při rychlosti větru nad 25 m/s. 

Nový trend ve výrobě elektrické energie z větrných elektráren dává impuls k dalšímu rozvoji 

akumulačních systémů nutných k rovnoměrnému přísunu elektrické energie vyrobené z větrných 

elektráren do sítě. V elektrizační soustavě jsou při používání OZE velmi důležité zálohy pro udržení 

stabilního chodu sítě. V ČR jsou to uhelné a paroplynové elektrárny, které jsou schopné velmi rychlé 

změny dodávaného výkonu. V tomto případě je důležitá rezerva, v níž jsou zahrnuty FVE a VTE. 

Právě ty způsobují problémy s výpočtem této výkonové rezervy. Jelikož je dodávka z těchto zdrojů 

nestabilní, je pro plánování velikosti výkonové rezervy důležitá predikce výroby elektrické energie 

z těchto obnovitelných zdrojů. V dnešní době je využívána řada matematických metod, které slouží 

k predikci výroby elektrické energie z takto nestabilních zdrojů. Jedná se o metody založené na využití 

např. meteorologických modelů, časových řad, neuronových sítí, statistických metod nebo fuzzy 

logiky. [3,35] 
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3. AKUMULACE ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Akumulace elektrické energie je jedním z doposud nedořešených technických problémů. Nadále 

rostoucí nároky na spotřebu elektrické energie souvisí s velmi rychlým nárůstem její ceny. Akumulace 

je důležitá zejména v podmínkách masivního vstupu obnovitelných zdrojů s nestabilní dodávkou energie 

do ES. Akumulační systémy pro elektrickou energii, lze rozdělit ze dvou základních hledisek, 

na akumulaci krátkodobou a dlouhodobou [34]: 

a) Krátkodobé akumulátory - umožňují zajistit vysoké nabíjecí a vybíjecí výkony po krátkou 

dobu (supravodivé magnetické akumulátory, setrvačníky a superkapacitory), ale jejich 

akumulační kapacita je malá. 

b) Dlouhodobé akumulátory - mají velkou akumulační kapacitu (MWh), schopnou akumulovat 

a předávat elektrickou energii po dobu více hodin (chemické akumulátory, průtokové baterie, 

vodíkové systémy a systémy CAES). 

Další možností dlouhodobé regulace jsou PVE, které jsou prvním nárazovým stupněm rozpadu 

systému. Kvůli jejich vysokým investičním nákladům nebudou dále v práci zmiňovány. 

Druhy akumulace dle procesu přeměny energie 

Akumulace je proces umožňující “uchování energie” na vhodném místě, ve vhodné formě, 

aby byla připravena pro příští použití ve vhodný čas v požadované kvantitě i kvalitě. Akumulaci energie 

lze rozdělit do několika variant: 

 Chemická nebo elektrochemická akumulace – jde o uchování elektrické energie za pomoci 

chemické energie, tzn. v chemických bateriích nebo v akumulátorech. Akumulátory využívají 

přeměnu elektrické energie na chemickou, která může být v případě nutnosti přeměněna 

zpět na elektrickou. 

 Mechanická akumulace – jde o využití gravitační nebo kinetické energie v zařízeních 

umožňujících přeměnu své energie na vhodnější. V elektroenergetice se využívá u akumulačních 

vodních elektráren mechanická akumulace. U přečerpávacích vodních elektráren se využívá 

přeměny elektrické energie, která se v případě potřeby mění zpět na elektrickou. Další formou 

mechanické akumulace jsou zásobníky stlačeného vzduchu. Kinetickou akumulaci energie 

využívají setrvačníky. 

 Elektromagnetická akumulace – jde o akumulování energie za pomoci elektromagnetického pole 

kolem supravodivých vodičů. 

 Tepelná akumulace – jde o akumulaci energie formou tepla. Využívají se tepelné akumulátory, 

kterými jsou speciální zařízení, nebo součásti technologických celků (dlouhé teplovody), 

jež umožňují využít akumulované energie tepla k přeměně na jinou energii, nejčastěji elektrickou.  

 Kvantitativní akumulace - zásoby pevných, kapalných nebo plynných paliv. Zde ale nelze hovořit 

přímo o akumulaci energie. [4] 
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3.1. Akumulační systémy 

Akumulační systémy jsou důležitým mezistupněm mezi vyrobenou a spotřebovanou energií, proto 

jim bude věnována následující podkapitola, ve které jsou některé z nich popsány. 

Elektrochemické akumulátory 

Velmi důležitým ukazatelem životnosti akumulátorů je počet nabíjecích cyklů, který se pohybuje 

v řádech stovek až tisíců. Vnitřní odpor akumulátoru tvoří všechny jeho jednotlivé části po celé dráze 

proudu, tzn. odpor elektrod, kovových spojek a elektrolytu.  Kromě způsobu nabíjení a vybíjení 

akumulátory značně ovlivňuje i provozní teplota. Olověný akumulátor má velkou energetickou účinnost 

(cca 85%), to znamená, že vydá velký podíl dodaných „ampérhodin“.  

Podle použitého elektrolytu v článku se dělí akumulátory na kyselé (olověné), alkalické 

(s elektrolytem na bázi vodného roztoku hydroxidu kovu, nejčastěji KOH) a s nevodnými, tuhými 

nebo roztavenými elektrolyty. Podle použitých aktivních hmot elektrod se alkalické akumulátory dělí 

na Ni-Cd, Ni-Fe, Ni-Zn, Ni-MH, Ag-Zn a Ag-Cd. [5] 

CAES (Compressed Air Energy Storage) systémy 

Systém pracuje na principu stlačeného vzduchu, kdy turbína postupně dodává potřebnou energii 

ze zásobníku vzduchu a doplňuje tak energii pro špičky odběru elektrické energie. Srdcem CAES 

systému je špičková plynová turbínová elektrárna se spotřebou plynu menší než 40%. Ve srovnání 

s obvyklými plynovými turbínami systém vyrobí srovnatelné množství elektrické energie, přičemž 

⅔ vstupního paliva se spotřebují ke kompresi vzduchu. CAES vzduch stlačí mimo špičku a následně 

v době potřeby tuto energii generuje zpět na elektrickou energii. Zásoby stlačeného vzduchu 

jsou akumulovány ve vhodných podzemních jeskyních, dolech. Ve světě je komerčních jednotek CAES 

(s výkonem do 300 MW) zatím málo. Největší (2700 MW) je naplánovaná v USA (Norton, Ohio). [6] 

Redox - průtokové baterie 

Průtoková (flow) baterie může být velmi flexibilní a je určena pro aplikace vyžadující velký 

výkon a kapacitu akumulace elektrické energie. Dochází zde k chemické reakci mezi dvěma elektrolyty, 

které jsou uloženy v oddělených zásobnících. Během provozu se elektrolyt čerpá přes elektro - chemický 

reaktor, ve kterém probíhá reakce za vzniku elektřiny. Vzhledem k akumulaci elektrolytu mimo reaktor 

jsou kationy na baterii flexibilní. Sílu a obsah energie může systém specifikovat samostatně. Množství 

elektrolytu je možné snadno měnit. Kromě toho může být výkon článku optimalizován na potřebný 

výkon, protože je nezávislý na množství použitého elektrolytu. Takže jejich výkon je dán konstrukcí 

zásobníků, kde dochází k vratné chemické reakci. 

Jádro tvoří reverzibilní redukčně - oxidační článek, v němž dochází k přeměně elektrické energie 

na chemickou, která se váže v elektrolytu. U průtokových baterií se kontinuálně mění elektrolyt a je tedy 
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zajištěna stálá výměna elektrolytu, dokud nedojde k jeho vyčerpání. Můžeme říct, že elektrolyt 

v nabitém stavu, během cirkulace, má jenom nepatrné samovybíjení a pokud se jeho uskladnění nachází 

mimo článek, nedochází k samovybíjení prakticky vůbec. Cirkulace probíhá ve dvou oddělených 

okruzích vlastního článku, mezi nimiž se nachází membrána. [7] 

SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) 

Supravodivé magnetické akumulátory energie dovolují rychle absorbovat a vydávat energii 

bez omezení a ztrát. U tohoto akumulátoru je energie akumulována v magnetickém poli cívky 

protékané proudem, která je uložena v kryostatu.  

Cívka je zhotovena ze supravodiče, takže v ní nedochází k žádným odporovým ztrátám. 

Jde tedy o velmi výkonný způsob akumulace elektrické energie. Energetické ztráty však vznikají 

při chodu chladicí jednotky, která udržuje cívku pod kritickou teplotou supravodiče. 

Systém SMES umožňuje akumulovat až tisíce MWh (jeden z prvních návrhů byl cca 5 GW) 

a dá se tak využít pro vyrovnávání špiček spotřeby elektrické energie. [8] 

Z důvodu nutného chlazení na podkritické teploty je tento systém akumulace ovšem příliš 

nákladný ve srovnání s jinými technologiemi. V současné době jsou systémy navrhovány ve více 

stupních s určitým plánem řízení jednotek. 

Rovnice 1: Energie akumulovaná v cívce 

2

L
2

1
ILW   (J) 

Superkapacitory 

Superkapacitor je elektrolytický kondenzátor vyrobený speciální technologií, která umožňuje 

dosažení velké kapacity řádu až 100 - 1000 F. Technologie je založena na tzv. elektrochemické 

dvouvrstvě, proto se superkapacitory označují také zkratkou EDLC (Electrochemic Double Layer 

Capacitor). Energie je v superkapacitoru uložena elektrostaticky, stejně jako u klasického 

kondenzátoru. Po přivedení vnějšího napětí dochází k přesunu kladných iontů v elektrolytu směrem 

k záporné elektrodě a záporných iontů ke kladné elektrodě. Životnost je definována poklesem kapacity 

na 80% jmenovité hodnoty nebo zvýšením odporu na dvojnásobek jmenovité hodnoty. Množství cyklů 

kolísá mezi 0,5· 10
6 
až 1· 10

6
. [9] 

Rovnice 2:Energie superkapacitoru 
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1
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Setrvačníky 

Princip spočívá v roztočení kotouče s poměrně velkou hmotností. Po odpojení od vnějšího 

zdroje energie kotouče setrvačností dále rotuje a stává se tak sám zdrojem naakumulované kinetické 

energie. Skládá se z hřídele, na níž je rotor setrvačníku a elektrického stroje. Dohromady vytváří 

rotující hmotu, díky které ukládáme energii a přetváříme ji z elektrické na kinetickou a naopak.  

Když je elektrická energie přeměněna na kinetickou, je elektrický stroj v režimu elektromotoru 

(akumulace brzdné energie). Až rekuperovaná energie nestačí na další urychlení setrvačníku, 

je elektromotor odpojen. V případě potřeby se akumulovaná energie mění zpět na elektrickou – 

elektrický stroj je v režimu generátoru. 

Některé setrvačníky dokáží dodávat výkon po dobu 30s. K dosažení delší doby akumulace 

na vysoké hladiny výkonu je nutno jejich parametry změnit. Moderní setrvačníkové systémy 

akumulace obsahují masivní rotační válce, které se nachází na vnějším okraji a zvyšují moment 

setrvačnosti a maximalizují množství uložené energie. Takové setrvačníky lze provozovat ve vakuu 

a mohou být na magneticky levitujících ložiskách. Mají maximální rychlost otáčení 60 000 ot/min. 

Skutečná dodaná energie závisí na rozsahu otáček setrvačníku. V současné době jsou vysokorychlostní 

setrvačníky se jmenovitým výkonem 1 MW (15 minut). [9] 

Rovnice 3: Energie setrvačníku 

2

2

1
 JE      (J) 

,kde J…………Moment setrvačnosti (kg∙m
2
) 

Akumulace do vodíku 

Pro akumulaci elektrické energie pomocí vodíkových technologií a současné využívání výhod 

bezemisních OZE je nutné vodík produkovat elektrolýzou vody. To znamená, že elektrická energie 

vyrobená v OZE se využije k produkci vodíku z upravené vody v elektrolyzéru, vždy v době nižšího 

zatížení ES, nebo za pomoci energie z OZE. Vodík se uloží ve vhodném akumulačním systému a v době 

zvýšeného zatížení ES se využije pro výrobu elektrické energie v palivovém článku, jehož dalšími 

odpadními produkty jsou voda a teplo. Schéma vodíkového akumulačního systému, viz Obrázek 6. 
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Obrázek 6: Schéma vodíkového akumulačního systému 

Vodíkový akumulační cyklus má tři základní postupy: 

 Výroba - elektrolýza vody probíhá v elektrolyzéru, který přeměňuje elektrickou energii 

na chemickou z uměle vytvořeného paliva - vodíku. 

 Skladování popř. transport vodíku. 

 Výroba elektrické energie - zpětný převod chemické energie vodíku na energii elektrickou, 

pomocí palivového článku. 

Hlavními částmi vodíkové akumulace jsou elektrolyzér a palivový článek, které ovlivňují 

výsledné technické i ekonomické parametry vodíkového akumulačního cyklu. Výkon jednotlivých 

prvků přímo souvisí s plochou elektrod, které se nejvíce podílejí na celkové ceně obou zařízení. 

Množství akumulované energie je závislé jen na velikosti zásobníku vodíku.  

3.2. Vodík jako nosič elektrické energie 

 Vodík je nejrozšířenější substance ve vesmíru, logicky pak také na Zemi. Vodík je základním 

stavebním prvkem celého vesmíru. V pozemských podmínkách je výskyt jeho nejběžnější molekulární 

formy (H2) zanedbatelný (cca 1%). Většina vodíku je alokována ve sloučeninách, v drtivé většině 

je vázána v molekule H20, tedy ve vodě a dále v molekulách plynných nebo kapalných uhlovodíků.  

Lehký a prakticky všudypřítomný plyn je schopen snadno vydávat svou energii nejen 

spalováním, ale i přímou přeměnou v palivových článcích na elektřinu. V kterémkoli skupenství 

dokáže být nositelem chemické energie a je schopen akumulovat velké množství elektrické energie. 

Je schopen pohánět spalovací i turbínové motory. Není jedovatý, bez zápachu a jeho odpadním 

produktem je voda nebo vodní pára. Z toxického hlediska je vodík fyziologicky netečný plyn, 

jenž může jen ve vysokých koncentracích způsobit zadušení tím, že sníží obsah kyslíku 

ve vdechovaném vzduchu. Otázka širšího praktického využití je závislá od ceny jeho výroby. 

V současné době je ve světě spotřebováno ročně asi 250 miliónů tun průmyslového vodíku. [10]  
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Vodík je vhodný palivový zdroj z několika důvodů: 

 Má čisté spalování a tvoří pouze teplo a vodu. 

 Vhodné palivo v dopravě. 

 Má nejvyšší obsah energie na jednotku hmotnosti. 

 Efektivní využití a přeměny - palivové články mohou převést 40 až 65% energii vodíku 

na elektrickou energii (ve srovnání s palivovými motory 15 - 20%). 

 Může dodávat energii potřebnou pro dopravu, elektrickou energii, stejně tak i tepelnou energii. 

Kromě základní molekulární formy vodíku jsou známy ještě dvě molekulární formy: stabilní 

izotop Deuterium (D2) a nestabilní izotop Tricium (T2), viz Obrázek 7. Tyto izotopy jsou v celkovém 

výskytu zastoupeny zanedbatelným poměrem cca. 0,015% z celkového objemu vodíku. 

 

 

Obrázek 7: Molekulární formy vodíku [11] 

Atomy vodíku se můžou také nacházet ve formě iontů, kationu H
+
 a anionu H

-
, které 

jsou schopny vytvářet silné kovalentní vazby např. s uhlíkem nebo křemíkem, kdy vznikají sloučeniny 

uhlovodíků nebo silanů, a rovněž jsou jako kovy schopny za pokojových teplot vytvářet kovové 

vazby, které se uplatňují i při vzniku tzv. metal-hydridů. 

Molekulární vodík se může nacházet v několika formách skupenství, jejichž vlastnosti 

jsou dány teplotou a tlakem, které na vodíkovou molekulu působí. Obrázek 8 vykresluje zjednodušený 

fázový diagram, který ilustruje oblasti výskytu uvažovaných skupenství, tedy skupenství pevného, 

kapalného a plynného. 

Vodík se vyskytuje v pevném skupenství za podmínky, kdy jeho teplota klesne 

pod 13,8 K (-259,35 °C; trojný bod vodíku). V rámci zjednodušení se nad uvedenou teplotou 

a v závislosti na tlaku nachází vodík buď ve skupenství kapalném, nebo plynném. Bod varu vodíku 

při normálním tlaku (1,013 bar) je 20,3 K (-252,85 °C) a v kapalné fázi vodík dosahuje hustoty 

až 70,8 kg∙m
3
. Jak je naznačeno v diagramu, viz Obrázek 8, kapalné skupenství vodíku lze dosáhnout 

pouze v úzkém pásmu fázového diagramu. Tato oblast je rovněž limitující pro akumulační 

technologii, která právě kapalné skupenství vodíku využívá. Při teplotě vyšší než 33,2 K (-239,95 °C; 

kritický bod vodíku) se bude vodík vždy nacházet ve skupenství plynném. Plynný vodík při 

normálním tlaku a teplotě 273,15 K (0 °C) bude mít hustotu 0,09 kWh/kg. Při této hustotě zaujímá 
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vodík příliš velký objem, konkrétně l  m
3
 a ten je pro potřeby akumulace vždy nutno minimalizovat. 

Práci, kterou musíme vynaložit, abychom zmenšili objem vodíku pro jeho efektivní akumulaci, je 

nutno započítat do celkové účinnosti celého procesu výroba - akumulace - využití. Uvažované formy 

skupenství vodíku a způsoby minimalizace jeho objemu definují několik principů, které je možno pro 

akumulaci vodíku využít. Porovnání hustoty energie podle paliva a typu sekundárních článků
1
 jsou 

uvedeny níže, viz Tabulka 2. [12] 

 

Obrázek 8: Fázový diagram skupenství vodíku [12] 

Přes nízkou objemovou energetickou hustotu, má vodík nejvyšší poměr energie k hmotnosti 

ze všech paliv. Z plynů má nejnižší hustotu a druhý nejnižší bod varu ze všech známých látek.  

 
Tabulka 2: Hustota energie dle paliva [13] 

Porovnání hustoty energie podle paliva a typu sekundárních článků (kWh/kg) 

Vybraná paliva a zdroje energie Sekundární články 

Vodík 39,72 Lithium-vzduchové baterie 1,33 

Benzín 13,11 Zinek-vzduchové baterie 0,89 

Nafta 12,01 Lithiové baterie 0,36 

Propan vč. LPG 12,89 Lithium-iontové 0,2 
Tuk (živočišný/rostlinný) 10,28 Alkalické baterie 0,16 
Uhlí 6,67 Elektrostatické 0,1 

Karbohydráty vč. cukru 4,72 NiMH baterie a články 0,08 

Protein 4,67 Olověné 0,03 

Dřevo 4,5 

TNT 1,28 

Střelný prach 0,83 

                                                 
1
 Sekundární článek - akumulátor, který je třeba nejdříve nabít a až poté jej využít jako zdroj elektrické 

energie. 
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3.3. Výroba vodíku 

Vodík můžeme vyrábět za pomoci elektrolýzy, hliníkovou korozí, pomocí pyrolýzy, zplyňování 

par glycerolu a dalších procesů. Vodík, jako slibný zdroj energie s výhodou čistých emisí a vysokým 

energetickým spalováním, můžeme považovat za alternativu fosilních paliv. Nevýhodou vodíku 

je složitá výroba, transport a akumulace. 

Výroba vodíku elektrolýzou 

Při elektrolýze je elektrická energie využita k rozkladu vody na jednotlivé elementární prvky: 

vodík a kyslík. Elektrolýza je často preferovaná metoda výroby vodíku, neboť jako jediná není 

založena na potřebě vstupních fosilních paliv. Produkuje vodík vysoké čistoty a je proveditelná, 

jak v malých tak i velkých množstvích. Elektrolýza může využívat nadbytečné elektrické energie 

v elektrizační soustavě při poklesu spotřeby během nočních hodin, nebo může být napájena 

z obnovitelného zdroje energie. 

Elektrolýza neprodukuje zplodiny díky zmíněnému vstupu obnovitelného zdroje. Nevýhodou 

je však požadavek velkého množství vstupní elektrické energie. Na základě toho je množství vodíku 

vyrobeného elektrolýzou závislé jak na množství zdrojů elektrické energie, tak i na parametrech 

zapojeného elektrolyzéru např. vyrobené množství vodíku (l/min). Základním prvkem elektrolýzy 

je elektrolyzér. 

Pomocí elektrického proudu dochází k rozkladu vody na kyslík a vysoce čistý vodík (řádově 

až na 99,9999 % vodíku). Elektrody elektrolyzéru jsou ponořeny do vodivého kapalného elektrolytu, 

kterým je vodný roztok s příměsí hydroxidů (nejčastěji hydroxid draselný KOH). K uvolňování vodíku 

dochází na katodě. Vedlejším produktem je kyslík, který se vylučuje na anodě. Elektrody 

jsou zhotoveny z niklu či mědi s povrchovou úpravou (přidány oxidy manganu, wolframu 

či rutheniun). Katoda je potažena menším množstvím platiny, která slouží jako katalyzátor. Pomocí 

katalyzátoru vzrůstá rychlost produkce vodíku. Membrána neboli separátor plynu odděluje elektrody, 

zabraňuje promíchání vodíku s kyslíkem a zároveň umožňuje průchod iontů. Na obou stranách 

je pokryta katalyzátorem a je vyrobena z materiálů na bázi azbestu. [14] 

Rovnice 4:Energie potřebná na rozklad vody 

222 O
2

1
HOH   

Pro standardní hodnoty vztahující se na 25 °C a 0,1013 MPa a 1 molu H2O platí: 

kJ 237G

kJ 286H

C25

C25








 

, kde:    ∆H25°C ………Standardní reakční teplo při 25 °C 

∆G25°C ………..Volná Gibbsova energie při 25 °C 
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Gibbsova energie ∆G udává, jaké minimální množství práce musí být vyvinuto na štěpení 

1 molu vody na vodík a kyslík při tlaku 0,1013 MPa 

Elektrolýza vody a její podstata [14] 

U elektrolýzy vzniká tedy dvojnásobné množství vodíku než kyslíku. Podle Faradayova zákona 

platí pro množství získaného vodíku a kyslíku vztahy: 

, kde: MH2 …Molární hmotnost vodíku  (kg · mol 
-1

) 

MO2 …Molární hmotnost kyslíku (kg · mol 
-1

) 

I …….Proud protékající elektrolyzérem (A) 

t …….Doba elektrolýzy (s) 

F ……Faradayova konst. (F = 9,648 · 10
4
 C · mol

-1
) 

z toho vyplývá pro množství získaného vodíku a kyslíku: 

Rovnice 7: Množství získaného vodíku 
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Rovnice 8: Množství získaného kyslíku 
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Minimální množství energie, které musíme použít na rozklad 1 molu vody, je dané hodnotou 

∆G, přičemž platí rovnice: 

Rovnice 9: Minimální množství energie pro rozklad 1molu vody 

FUG rov  2                                                                 
 

, kde: Urov………Rovnovážné napětí kyslíko-vodíkového článku, při kterém mají reakce v obou směrech  

stejnou rychlost. 

  

Rovnice 5: Rovnice Faradayova zákona pro vodík                          Rovnice 6: Rovnice Faradayova zákona pro kyslík 
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Číselné vyjádření pro rovnovážné napětí kyslíko-vodíkového článku při teplotě 25 °C (298 K) 

je následující: 

Rovnice 10: Rovnovážné napětí kyslíko-vodíkového článku 
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Při vysokém rovnovážném napětí bude množství vyrobeného vodíku za určitou dobu mnohem 

větší, než při nízké hodnotě rovnovážného napětí za stejnou dobu, ale sníží se tím účinnost elektrolyzéru. 

K dosažení většího množství vodíku se musí napětí článku zvýšit. Tím se překoná odpor vylučování 

plynů na elektrodách, tzv. aktivační napětí elektrody a ohmický odpor článků. 

Energie spotřebovaná elektrolyzérem [14] 

Jeden Coulomb obsahuje 1/1,602·10
-19

 elektronů, to odpovídá 6,2422·10
18

 elektronů. 

Z chemické reakce 2H2O + 2e
-
 = H2 + 2OH

-
 lze vidět, že na výrobu jedné molekuly vodíku je potřeba 

dvou elektronů. Z jednoho Coulombu lze tedy vyrobit 3,1211·10
18

 molekul vodíku. Avogadrova 

konstanta uvádí, že jeden mol vodíku obsahuje 6,022·10
23

 molekul, tzn. že pro výrobu jednoho molu 

vodíku potřebujeme velikost elektrického náboje 53,596 Ah: 

Rovnice 11: Rovnice pro výpočet výroby vodíku 

AhC  596,53 71,199288
101211,3

10022,6
18

23





 

Objem jednoho molu vodíku je 22,414 dm
3
. Hodnota 316,15 dm

3
 je množství vodíku, které bylo 

vyrobeno při experimentálním laboratorním měření. Celková spotřebovaná energie k výrobě 316,15 

dm
3
 vodíku je rovna energii 928,34 Wh: 

Rovnice 12: Celková spotřebovaná energie pro výrobu vodíku 

WhEH   34,928228,1596,35
22,414

316,15
2

  

Výroba vodíku hliníkovou korozí 

Vodík může vznikat přes uhlíkovou reakci s vodou za přítomnosti silného alkaloidu jako 

katalyzátoru (NaOH, KOH). Vodík má vysokou vznětlivost (HHV = 141,9 kJ/g ; LHV = 119,9 kJ/g). 

Jelikož se v přírodě nenachází jako molekula H2, je obtížné jej zkapalnit k přepravě, bez vysoké 

energetické náročnosti. 

K výrobě vodíku je potřeba vysoké čistoty hliníku a reakce vody s použitím katalyzátoru 

k urychlení tvorby plynu. Katalyzátor je důležitý z hlediska odstranění tenké pasivní vrstvy na hliníku. 

Tato výroba byla zkoušena v laboratorních podmínkách, kdy byly použity 3 zapečetěné 
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stříkačky naplněné alkalickým roztokem s hliníkovými vzorky. Stříkačky byly vloženy 

do termostatické vodní lázně. Jako katalyzátor byl použit NaOH a KOH. Dle matematického modelu 

můžeme říct, že s rostoucí koncentrací vodíku roste i spotřeba hliníku. Reakční rychlosti rostou 

s teplotou a intenzita vrcholů je posunuta na delší dobu s nižší teplotou a alkalickou koncentrací. 

Koncentrace roztoku KOH je na rozdíl od NaOH pro maximální reakční sazby nižší. Doba reakce 

se zvyšuje s šířkou kovu nezávisle na jeho hmotnosti, tzn. alkalická koroze je pouze na povrchu kovu 

a snížení prostupnosti vede k prodloužení reakční míry i celkového času. Můžeme tedy vydedukovat 

závislost koroze hliníku na teplotě a koncentraci katalyzátoru. Spotřeba hliníku je vyšší s použitím 

NaOH. KOH přestavuje snížení rychlosti u všech vzorků a to s poklesem teploty. Metodou 

lze dosáhnout výroby vysoce čistého vodíku k napájení palivových článků. [15] 

Výroba vodíku pomocí pyrolýzy a zplyňování par glycerolu 

Glycerol je vysoce univerzální produkt pro potraviny, nápoje, osobní a zubní hygienu,… Je také 

vstupní surovinou pro výrobu vodíku, kdy 1 mol glycerolu = 4 moly vodíku. Dnes je 95 % vodíku 

vyrobeno z fosilních paliv. Z glycerolu lze vyrobit vodík pyrolýzou, parní reformací, suchou 

reformací,… 

Pyrolýza je spalování při vysokých teplotách bez přístupu kyslíku, jejímž výsledkem jsou 

produkty pevné, kapalné a plynné.  

Při termodynamické analýze pyrolyzace byl proveden proces založený na atmosferickém tlaku 

za vysoké teploty a poměru voda/glycerol jež je důležitým parametrem k výnosu vodíku 

s co nejmenším množstvím vyrobeného metanu a potlačením výroby uhlíku. Vyrobený vodík 

je vedlejším produktem při výrobě bionafty. Produkce vodíku probíhá při teplotě 800 °C a během 

výroby tvořil vodík až 50,3 % celkové výroby všech plynů. [15] 

3.4. Akumulace vodíku 

Na zařízení určená pro akumulaci vodíku jsou kladeny zvýšené konstrukční a bezpečnostní 

požadavky, které jsou podrobněji rozebrány v kapitole 3.7. V dnešní době existuje několik způsobů 

jak vodík akumulovat. Mezi nejčastěji využívané způsoby patří plynné skupenství, kdy je vodík 

stlačen v tlakových nádobách. Dále může být jako kapalina v kryogenních zásobnících nebo jako plyn 

chemicky vázaný do struktury např. v metal-hydridů v pevném skupenství. [11]  

Metal-hydridové systémy jsou založeny na principu snadné absorpce plynu určitými materiály 

za podmínek vysokého tlaku a mírných teplot. Tyto látky pak uvolňují vodík jako plyn v případě, 

kdy jsou zahřívány při nízkých tlacích a relativně vysokých teplotách. Přibližně lze uvést, 

že 1 cm
3 
kovového hydridu absorbuje asi 1 litr vodíku v plynném stavu, což odpovídá chemickému 

tlaku okolo 1000 bar. Vázání vodíku je exotermická reakce, během plnění zásobníku se uvolňuje teplo 

a náplň se musí chladit. Naopak při vyprazdňování zásobníku je potřeba náplň zahřát nebo uvolnit 

tlak v nádrži. [12] 
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Plynné skupenství 

V případě plynného vodíku se obvykle používají tlaky v rozmezí 200-2000 bar. Pro uložení 

plynného vodíku ve stacionární aplikaci se používají tlakové lahve nebo svazky tlakových lahví. Tyto 

lahve bývají vyrobeny z chrommolybdenové oceli, respektive jako bezešvé z nízkouhlíkaté nebo 

legované oceli. Pro samotné stlačení vodíku se používají zejména pístové kompresory. 

V případě, že je vyžadováno větší množství vodíku, jsou jednotlivé lahve pevně spojeny 

do svazku. Jeden svazek je obvykle tvořen dvanácti lahvemi. Zmíněná řešení jsou však vhodnější pro 

menší aplikace a systémy. Pokud je vyžadováno větší množství vodíku, bývá vodík zpravidla uložen 

ve velkokapacitních vysokotlakých válcovitých zásobnících přímo v místě jeho spotřeby. Zásobníky 

mívají pracovní tlak 500 bar a jejich uložení může být buď horizontální, nebo vertikální. [26] 

Kapalné skupenství 

Kapalný vodík se skladuje v kryogenních nádržích při teplotě -253 °C, při normálním tlaku. 

Kapacita nádrže závisí na její konstrukci, pohybuje se od 100 m
3
 až do několika milionů m

3
. Toto 

nezbytné ochlazení a následná komprese však může představovat až 40% ztráty energie, která 

je v kapalném vodíku uložena. Zkapalnění je tedy energeticky náročný proces a je k němu 

přistupováno v případě zajištění vysoké hodinové spotřeby vodíku. Vysoké nároky jsou kladeny 

i na použité materiály zásobníků, které musí udržovat tuto nízkou teplotu a minimalizovat tepelné 

ztráty s okolím. Ze zásobníků je pak čerpán jako plyn pro palivové články. Nejčastější metodou 

výroby kapalného vodíku je ta pomocí Claudova procesu. Je zde však požadavek na použití čistého 

vodíku, proto se vodík musí čistit, aby neobsahoval další plyny s rozdílnými teplotami varu, které 

by při ochlazování ztuhly nebo zkapalněly. [13] 

Pevné látky 

Za nejbezpečnější a nejúčinnější metodou akumulace vodíku je jeho navázání do chemické 

struktury látek. Pro tento účel se používají hydridy (např.: LaNi5 nebo FeTi). Absorpce vodíku 

při tvorbě hydridu lze zjednodušit do pěti základních kroků: 

 fyzikální sorpce molekul vodíku, 

 disociace molekul vodíku a začátek chemisorpce, 

 penetrace povrchu vodíkových atomů, 

 difúze molekul vodíku vrstvou hydridu, 

 tvorba hydridu na rozhraní kov/hydrid. 

Desorpce poté probíhá v podstatě obráceným mechanismem, kdy prvním krokem je rozrušení 

rozhraní mezi hydridem a kovem. 
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Prakticky existují dvě metody jak vodík akumulovat do pevného skupenství. První metoda 

využívá separačního procesu adsorpce, kdy je plyn (vodík) hromaděn na povrchu určité pevné látky 

(uhlíkaté struktury). Druhá metoda využívá chemických principů, kdy je vodík pomocí chemických 

vazeb přímo vázán do hmoty pevné látky (takzvaná nosná látka). Aby se vodík mohl navázat na daný 

materiál, musí dojít k chemické reakci mezi vodíkem a materiálem. Během této reakce se uvolňuje 

teplo a vodík je absorbován do příslušného materiálu. Pokud má být vodík následně využit, je potřeba 

teplo do systému opět dodat. Výhodou metody je, že pro navázání vodíku není potřeba vysokých tlaků 

a nízkých teplot (kryogenních), viz kapitola 4. [13,33] 

Jiné způsoby skladování 

Z hlediska dlouhodobé akumulace vodíku je vhodnější vodík převést na některou sloučeninu 

(metan, amoniak), která se snadněji zkapalňuje. Existují i výzkumy, kdy je vodík uchován 

ve vodíkových tabletách. Tablety jsou tvořeny amoniakem, který je vázaný na mořskou 

sůl a uvolňován pomocí speciálního katalyzátoru. [27] 

3.5. Elektrolyzéry 

V elektrolyzéru dochází k procesu rozkladu demineralizované vody tzv. elektrolýze. 

Jde o děj kdy je vodík získáván z vody. Pokud dodavatelem energie pro elektrolýzu je OZE, např. 

solární energie, jako tomu je v laboratoři palivových článků VŠB – TUO, nebo větrné energie, 

nedochází během tohoto výrobního procesu ke vzniku zplodin (např. CO2, SO2, NOx,…). Není třeba 

jako vstupu fosilního paliva a dochází k produkci vysoce čistého vodíku.  

Elektrolyzér je série článků s kladnou a zápornou elektrodou. Články jsou ponořeny do vody, 

která má v sobě přísadu elektrolytu často KOH (alkalický hydroxid draselný) pro zvýšení vodivosti. 

Velmi perspektivně se jeví polymerní elektrolyt, tvořený iontoměničovou membránou. Pórovité 

elektrodové vrstvy jsou naneseny na obě strany membrány, průchod proudu je zajištěn pomocí iontu 

H3O
+
 u katodové a OH

-
 u anodové. Tloušťka membrán je při tom menší než 1 mm. Elektrochemické 

reakce na elektrodách můžeme vyjádřit rovnicemi: 

Rovnice 13: Rovnice pro katodu 

 

Rovnice 14: Rovnice pro anodu 

 

Rovnice 15: Celková reakce při elektrolýze 

 

Záporná elektroda bývá tvořena niklem potaženým platinou jako katalyzátorem, který pojí 

atomární vodík do molekul H2 na povrchu elektrody, a tím narůstá produkce vodíku. Pokud by nebyl 
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na katodě katalyzátor, došlo by k hromadění atomárního vodíku na elektrodě a tudíž k blokaci 

průchodu proudu. 

Kladnou elektrodu tvoří nejčastěji měď a nikl. Povrch je pokryt oxidy manganu, ruthenia, nebo 

wolframu. Tyto kovy způsobují spojení atomárního kyslíku do molekul O2. K oddělení těchto dvou 

částí během volného průchodu iontů slouží v elektrolyzéru membrána, na bázi azbestu, která odolává 

teplotám >80 °C. Membrána slouží jako zábrana před promísením kyslíku a vodíku. 

Možnou kompenzací úspory elektrické energie může být energie tepelná, kterou do reakce 

dodáme. Její výnosnost je z hlediska nižší ekonomické náročnosti tepelné energie, než elektrické 

a také, že s rostoucí teplotou roste i účinnost elektrolýzy. Pro reakci je minimální napětí 1,228 V 

při 25 °C (298 K), ale tepelná energie není dostačující, a proto musí být dodána z okolí, jinak 

by zisk z výroby měl nulovou hodnotu. Zvýšením hodnoty napětí na 1,47 V při stejné teplotě 25 °C 

(298 K) dochází ke zvýšení teploty v reakci a není již potřeba další tepelnou energii dodávat. Kdyby 

hodnota napětí měla ještě vyšší hodnotu, přebytečná tepelná energie by se odváděla do okolí. [14,16] 

3.5.1. Elektrolyzér PEM 

PEM elektrolyzér pracuje na obráceném cyklu než PEM palivový článek. Funkce PEM 

elektrolyzéru je naznačená viz Obrázek 9. Voda je přiváděná na anodu, kde se elektrolyticky rozloží 

na kyslík a protony + elektrony vodíku. Atomy kyslíku se na povrchu elektrody spojují do plynného 

O2, zatímco protony vodíku prostupují přes membránu. Elektrony vodíku, pro které je membrána 

neprostupná, přecházejí venkovním obvodem. Na katodě se protony spojují s elektrony a vyvíjí 

se plynný vodík. Používá se elektrolyt v pevném skupenství, nedochází tedy ke kontaminaci plynů 

nebo materiálů systému kyselinou anebo zásadou. Pevný elektrolyt také umožňuje tvorbu plynů přímo 

daného tlaku. Typické články mohou generovat vodík při tlaku až do asi 15 barů bez kompresoru. 

Je jen potřebné zvýšit napětí na elektrolyzéru asi o 30 mV na dekádu vzrůstu tlaku (při přetlaku 1 bar 

jde o 0,030 V/článek, při přetlaku 10 bar jde o 0,60 V/článek). [17] 

 
Obrázek 9: Funkce elektrolyzéru PEM 
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3.6. Palivové články 

Palivový článek je elektrochemické zařízení sloužící k přeměně chemické energie vodíku 

na energii elektrickou, za pomoci řízené elektrochemické reakce zvané „studené spalování“. V 

palivovém článku, při generování elektrického proudu, dochází ke katalytickým reakcím na elektrodách. 

Jako vedlejší produkt tohoto procesu je vzniklé teplo a voda. Kontinuálně musí být do procesu přeměny 

na elektrody přiváděno nejen palivo, ale i okysličovadlo a musí být odváděny spaliny. Můžeme říct, 

že jde o opačný proces, než při elektrolýze vody. Účinnost výroby elektrické energie se pohybuje 

až k 60 % v laboratořích, nicméně v praxi 35 až 50 % v závislosti na typu palivového článku a jeho 

zatížení. [11] 

Vývoj palivových článků postupuje dále. V současné době máme několik druhů, které můžeme 

rozdělit na nízkoteplotní PEM FC s protonovými membránami, PAFC na bázi kyseliny fosforečné 

a vysokoteplotní MCFC na bázi tekutých uhličitanů, SOFC na bázi pevných oxidů, popřípadě 

středo-teplotní SOFC s pevným elektrolytem. Palivové články se liší v palivu, složení elektrolytu 

a provozní teplotě. Kvůli odlišnému způsobu provozu mají také různá uplatnění (zdroje tepelné 

a elektrické energie v budovách, záložní zdroje, atd.). 

Chemické reakce na anodě a katodě jednotlivých palivových článků jsou, viz Tabulka 3, a přehled 

dle pracovní teploty, palivového plynu a okysličovadla palivových článků je uveden viz Tabulka 4. 

Tabulka 3: Přehled elektrochemických reakcí na palivových článcích [18] 

 Reakce na anodě Reakce na katodě 

PEMFC H2  2H
+
 + 2e

-
 ½ O2  + 2H

+
 + 2e

-
 H2O 

PAFC H2  2H
+
 + 2e

-
 ½ O2  + 2H

+
 + 2e

-
 H2O 

MCFC 
H2 + CO3

2- 
  H2O + CO2 + 2e

-
 

CO + CO3
2- 
 2CO2 + 2e

-
 

½ O2  + CO2 + 2e
-
 CO3

2-
 

SOFC 

H2 + O
2- 

  H2O  + 2e
-
 

CO + O
2-

  CO2 + 2e
-
 

CH4
 
+ 4 O

2-
 2H2O + CO2 + 8e

-
 

½ O2  +2e
-
 O

2-
 

Tabulka 4: Charakteristiky jednotlivých typů palivových článků [18] 

 Provozní teplota (°C) Palivo Okysličovadlo 

PEMFC 50 ÷ 100 H2 , methanol O2 ze vzduchu 

PAFC 150 ÷ 220 H2 , zemní plyn O2 ze vzduchu 

MCFC 500 ÷ 700 H2 , CO, zemní plyn O2 ze vzduchu 

SOFC 600 ÷ 1000 H2 , CO, zemní plyn O2 ze vzduchu 
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Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC) 

PAFC jsou na bázi kyseliny fosforečné. Elektrolytem jsou vedeny vodíkové ionty H
+
 od anody 

ke katodě. Provozní teplota je 150 – 220 °C s tlakem 1 bar. U nižších teplot má kyselina fosforečná 

H3PO4 horší protonovou vodivost a problém s CO, který je katalytickým jedem pro platinu. Kyselina 

fosforečná je stabilnější než ostatní běžné kyseliny, a proto dokáže pracovat v širším rozsahu teplot. 

Navíc použití 100 % kyseliny minimalizuje parciální tlak vodních par, takže udržet správný vodní režim 

není složité.[18] 

Výhody: 

 stálá charakteristika elektrolytu, 

 nízká provozní teplota. 

Nevýhody: 

 umožňují produktové vodě vstupovat a zřeďovat děj, 

 velká velikost a váha. 

Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC) 

MCFC jsou palivové články na bázi tekutých uhličitanů s elektrolytem, který vede ionty (CO3
2-

) 

opačným směrem, než je tomu ve většině nízkoteplotních palivových článků, tedy z katody na anodu. 

Provozní teplota je u MCFC 500 °C - 700 °C, kdy dosahuje vysoké vodivosti díky roztavené soli, kterou 

v rozmezí uvedených teplot produkuje. 

Elektrolyt se skládá z uhličitanu lithia Li2CO3 a uhličitanu draselného K2CO3. Směs uhličitanů 

se udržuje v krystalické mřížce z hlinitanu lithia LiAlO2 za pomoci kapilárních sil. Anoda je tvořena 

slitinami niklu, nejčastěji Cr a Al a katoda oxidy niklu NiO s příměsí Li. Díky vysokým teplotám 

se nemusí používat katalyzátory. Tlaky článků jsou 1 až 10 bar a jejich konstrukce je desková. [18] 

Výhody: 

 výroba vysokopotenciálního tepla, 

 vysoká rychlost a účinnost reakce. 

Nevýhody: 

 tekutý elektrolyt, 

 dlouhý rozběh. 

Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) 

SOFC jsou na bázi pevných oxidů, tedy jeho elektrolyt je pevný, neporézní, kovový oxid. 

Používá se Y2O3 stabilizovaný ZrO2. Pracovní teplota je 600 - 1000 °C, vodivost umožňují kyslíkové 
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anionty. Anoda je z Co-ZrO2 nebo Ni-ZrO2 a katoda LaMnO3 dopovaná stronciem. Hlavně díky 

pevnému elektrolytu je systém zjednodušen a dochází k výskytu pouze dvou fází a to kapalné 

a plynné. [18] 

Výhody: 

 dobře pracují s vlhkými a suchými palivy, 

 pevný elektrolyt, 

 nepotřebují katalyzátor. 

Nevýhody: 

 nízká vyspělost technologie, 

 citlivost na obsah síry. 

Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell (PEMFC) 

PEM FC jsou na bázi polymerní elektrolytické membrány. Tato membrána umožňuje 

zjednodušení těsnění chemického procesu, zvýšení účinnosti článku a snížení koroze. Vyznačují 

se vysokou proudovou hustotou, což umožňuje konstrukci s nízkou hmotností i rozměry. Pevná 

elektrolytická membrána zjednodušuje těsnění v chemickém procesu, snižuje korozi a zvyšuje životnost 

článku. PEMFC pracují při nízkých teplotách, což dovoluje rychlejší „najíždění výkonu“ a okamžitou 

odezvu na změnu požadovaného výkonu. 

Elektrolyt, kterým je perfluorovaný polymer kyseliny sulfonové (Nafion), umožní vést protony H
+
 

od anody ke katodě. Elektrony se dostávají ke katodě vnějším elektrickým obvodem. Elektrolyt 

se nachází mezi elektrodami, které mají v sobě platinu sloužící jako katalyzátor, který na sebe váže 

atomy vodíku z molekulárního vodíku a uvolní je v podobě H
+
 a e

- 

Rovnice 16:Chemická reakce na katalyzátoru 

 
 

Platina se na elektrodách používá díky odolnosti vůči rozpuštění při výskytu síry. Na druhé straně 

elektrody se nachází vrstva teflonu, která zajišťuje odolnost vůči vodě. Pracovní teplota je mezi 

50 až 100 °C s tlakem 1 až 2 bary, což zvyšuje jejich bezpečnost. [18] 

Výhody: 

 pracují s nízkými teplotami → rychlý start a vyšší bezpečnost PČ, 

 snášejí vysoký obsah oxidu uhličitého v palivu i okysličovadlu, 

 mechanická odolnost a konstrukční jednoduchost. 
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Nevýhody: 

 citlivé na oxid uhelnatý, 

 vyžadují zvlhčení reakčního plynu → energetická náročnost a větší rozměry systému → omezení 

provozní teploty → výrazná redukce potenciálu využitelného v kogeneraci, 

 drahé platinové katalyzátory membrány a citlivost na obsah CO a sloučenin síry v palivu. 

3.6.1. Konstrukce a princip funkce palivového článku typu PEM 

Princip palivového článku můžeme vysvětlit na technologii PEM FC, viz Obrázek 10, která 

se používá v laboratoři palivových článků VŠB – TUO. Jde o technologii s polymerní membránou. 

Fyzicky se palivový článek skládá z membránového uskupení (MEA - Membrane Electrode 

Assembly), z desek s kanálky pro rozvod reakčních plynů (FFP - Flow Field Plate, někdy 

též označovaných jako BP - Bipolar Plates) a chladicího okruhu (CC – Cooling Circuit) s chladicím 

médiem, z těsnění (Sealing) a z koncových desek s elektrodami (EP - End Plate). [19] 

Membránové uskupení (MEA) 

 Skládá se z protonové membrány, katalyzátorů a elektrod (anody a katody), jež tvoří vnější 

část článku. Je nejdůležitější částí palivového článku, neboť zde dochází ke všem důležitým 

chemickým reakcím. Protonová membrána (PEM -  Proton Exchange Membrane), nebo taktéž 

elektrolyt, je složena z pevného filmu o tloušťce 50 – 200 m, který je tvořen teflonovými 

fluoro-uhlíkovými polymery s řetězcem končícím skupinou siřičitanových kyselin (-SO3
2-

). Má tedy 

kyselý charakter. Protonová membrána je na obou stranách pokryta tenkou vrstvou katalyzátoru 

o tloušťce řádově desítek m, jež podporuje chemickou reakci, aniž by byl během této reakce 

spotřebováván. Z tohoto důvodu se obvykle jako katalyzátor používá platina a nikl, neboť vykazují 

vysokou elektro-katalytickou činnost, chemickou stabilitu a elektrickou vodivost. Elektrody (GDL - 

Gas Diffusion Layer) anoda a katoda, jsou představovány papírem s uhlíkovými vlákny, jež je porézní, 

hydrofobní, vodivý a nekorodující o tloušťce desetin mm. Právě poréznost umožňuje elektrodám 

propouštět reakční plyny – palivový plyn (např.: vodík, metan,…) na straně anody a okysličovací 

plyn (kyslík, vzduch) na straně katody. Elektrody současně slouží k zrovnoměrnění plošné hustoty 

toku vodíkových molekul při zásobování protonové membrány palivem. V závislosti na technologii 

výroby palivového článku typu PEM může být katalyzátor umístěn na vnitřním povrchu elektrod. [19] 

Desky s kanálky pro rozvod reakčních plynů (FFP)  

Tyto desky vyráběné z grafitu jsou vybaveny kanálky serpentinovitého tvaru, které 

maximalizují kontakt plynu s membránovým uspořádáním. Grafit je upřednostňovaný materiál díky 

jeho vynikající vodivosti, nízké kontaminaci a relativně nízkým nákladům. Kanálky na katodové 

a anodové straně se obvykle výrazně liší. Tato odlišnost vyplývá z fyzikálních vlastností reakčních 
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plynů, jejich ekonomické dostupnosti a zamýšleného účelu použití palivového článku. Anodová strana 

má obvykle hustější síť kanálků za účelem vyššího využití vodíku vzhledem k jeho obtížnější 

ekonomické a energetické dostupnosti. Katodová deska je na odvrácené straně od membrány. 

Je vybavena kanálky pro rozvod chladicího média. Aby došlo k zabránění smíšení chladicího média 

s reakčními plyny, musí být spoj anodové a katodové desky dvou sousedních článků vybaven 

elektricky vodivým těsněním. [19] 

Chladicí okruh  

Pro menší výkony, do jednotek kilowattů, se jako chladicí médium využívá okolní vzduch. 

U článků, s výkony jednotek kilowattů a výše, se používá především demineralizovaná voda vzhledem 

k jejímu vysokému měrnému tepelnému skupenství. 

Koncové desky s elektrodami 

Jedná se o vodivé desky na bázi oceli, které mají v sobě zabudované koncové elektrody 

s výstupními svorkami článku. Jejich význam spočívá v možnosti uchycení koncových šroubů 

pro jejich stažení, a tím získání lepších energetických parametrů článku vzhledem k větším stykovým 

plochám jednotlivých součástí článku. Dále slouží k vyvedení elektrickému výkonu článku a chlazení 

elektrod. 

Kromě těchto částí je nutné palivový článek (Fuel Cell Stack) vybavit zdrojem palivového 

plynu (vodíkové hospodářství), okysličovacího plynu (vzduchové hospodářství) a zdrojem chladicího 

média (chladicí okruh). Dále zvlhčovačem, přídavným zařízením pro regulaci toků plynů a kapalin pro 

promazávání jednotlivých přídavných zařízení. Dále doplňkovými provozními zařízeními pro řízení 

elektrického a tepelného výstupu, zařízení pro kontrolu a řízení celého výrobního procesu. Některé 

systémy dále obsahují reformery pro zpracování paliva. [19] 

Rovnice 17: Chemická reakce na palivovém článku PEM 

 

 
 

 

Rovnice 18: Chemická reakce probíhající na anodě 

 

 

 
 elektrolytem procházejí ionty (protony vodíku)    4H

+
, 

 vnějším elektrickým obvodem procházejí elektrony   4e
-
. 

 

            Rovnice 19: Reakce probíhající na katodě 
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3.6.2. Princip funkce palivového článku typu PEM 

 

Obrázek 10: Obecný vzhled a funkce vodíkového palivového článku 

Palivovému článku je současně dodáván palivový plyn (vodík ve formě molekul H2 na straně 

anody) a okysličovadlo (kyslík ve formě molekul O2, vzduch na straně katody). Styk molekul vodíku 

H2 s platinovým katalyzátorem vyvolá na povrchu protonové membrány reakci, při které dochází 

k rozkladu molekul vodíku nejprve na jednotlivé atomy H, které se následně štěpí na protony 

H
+ 

a elektrony e
-
. Elektrony procházejí vnější elektrickou zátěží a jsou přijímány na katodové straně 

atomy kyslíku za vzniku iontu O
2-

, jež vznikly štěpením molekul kyslíku O2 platinovým 

katalyzátorem. Membrána palivového článku je schopná propustit pouze kladně nabité vodíkové 

protony, jež jsou přitahovány kyslíkovými ionty na straně katody. Po průchodu vodíkového protonu 

membránou dochází na straně katody k reakci, do které vstupují vodíkové protony H
+
 a kyslíkový 

anion O
2-

. 

Palivové články mohou být prakticky provozovány s různými druhy palivových a oxidačních 

plynů. Vodík je již dlouhou dobu považován jako nejefektivnější palivo pro praktické využití 

v palivových článcích, poněvadž má větší elektrochemickou reaktivitu (větší schopnost reakce) 

než ostatní paliva (uhlovodíky, alkoholy). Dokonce i palivové články, jež pracují přímo s palivy 

odlišnými od vodíku (metan, metanol, etanol,…), rozkládají palivo nejprve na vodík a ostatní prvky 

než dojde k samotné reakci. Kyslík je nejčastější volbou při výběru oxidačních paliv díky své vysoké 

reakční schopnosti a procentuálnímu zastoupení ve vzduchu. [19] 

3.7. Bezpečnost 

Vodík tvoří výbušnou směs s kyslíkem a se vzduchem v širokém koncentračním rozmezí 

(4 -95 % objemu vodíku v kyslíku, 4 - 77 % objemu vodíku ve vzduchu). V koncentraci se vzduchem 

je snadno zápalný. Výbušné jsou také směsi vodíku s fluorem a chlorem (stačí iniciace světlem). 

Anoda 

Palivo (H2) 

Elektrolyt 

Voda a 

odpadní teplo 

Okysličovadlo (O2) 

Katoda 

Iont

y 
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Důležitým bezpečnostním pravidlem při práci s vodíkem je zabránit vzniku směsi vodíku a vzduchu. 

V těchto podmínkách bude iniciovat výbuch směsi vodíku a kyslíku každý z těchto zdrojů (jiskra, 

žhavý předmět, otevřený plamen, cigareta, elektrostatický výboj). 

Na pracovištích kde se manipuluje s vodíkem, je důležité dodržování stanovených 

bezpečnostních, technických a protipožárních předpisů. 

Trasa vodíku od lahve nebo zásobníku až ke spotřebiči musí být těsná, aby nemohlo dojít 

ke vzniku výbušné směsi. V případě netěsností je nutné ihned zastavit přívod vodíku z tlakové lahve 

či zásobníku, okamžitě vypnout elektrospotřebiče a odstranit zdroje otevřeného ohně. Pak je nutno 

zajistit intenzivní větrání. Je důležité zabránit mechanickému poškození dopravního potrubí vodíku 

od lahve nebo zásobníku až ke spotřebiči a zajistit zákaz manipulace nepovolaným osobám a přístup 

těchto osob k dopravním systémům s vodíkem. 

Vodík má, na rozdíl od ostatních plynů, při obvyklých teplotách záporný Joule-Thomsonův 

koeficient, a proto se zahřívá při uvolnění tlaku. Hrozí proto nebezpečí, že při náhlé expanzi 

stlačeného vodíku může dojít k jeho samovolnému vznícení. Pro tyto nebezpečné vlastnosti je třeba 

při manipulaci se stlačeným vodíkem pracovat s největší opatrností. 

Ve skladech a dalších prostorech, kde je vodík uložen, je nutné zajistit stálé větrání. Jelikož 

je vodík 14,4krát lehčí než vzduch, může se při únicích zvyšovat jeho koncentrace ve stropních 

prostorách, což při vhodné kombinaci se zdrojem iniciace může být příčinnou výbuchu. 

Aby se předešlo těmto stavům, je třeba místnost nebo objekt, v němž se vodík používá, vybavit 

stropním větráním, tak aby byl zajištěn odvod vodíku ven z objektu. Pro případ havárie je vhodné 

vybavit objekty nuceným větráním v nevýbušném provedení. 

Je důležité, aby v požárních plánech bylo zajištěno odpojení a následná evakuace tlakových 

lahví s vodíkem. [26] 
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4. POPIS LABORATOŘE PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ 

Jedno z pracovišť pro akumulaci elektrické energie do vodíku se nachází na akademické půdě 

VŠB – TUO. V roce 2004 došlo ke spuštění programu vodíkových technologií. Samotná laboratoř 

palivových článků byla zprovozněna v roce 2007, Obrázek 11. V laboratoři dochází k výzkumu 

palivových článků k výrobě a dodávce elektrické energie. Nyní se výzkum specializuje na oblast 

vodíkového systému pro akumulaci elektrické energie z OZE. Do systému je přívod elektrické energie 

zajišťován pomocí FV panelů umístěných na střeše laboratoře o špičkovém instalovaném výkonu 

Pi = 1980 W. Probíhá zde testování a měření jednotlivých částí vodíkového akumulačního systému 

za účelem optimalizace provozu s vysokou účinností. Zdrojem vodíku je elektrolyzér Hogen GC600. 

Vyrobený vodík se akumuluje do tlakových lahví, či do metal-hydridového zásobníku a slouží jako 

palivo pro modul palivových článků Nexa Ballard Power System. 

 

Obrázek 11: Laboratoř palivových článků 

Vodíkový akumulační systém se skládá z těchto komponentů: 

 polykrystalické FV panely Schott Poly 165, 

 polovodičové měniče (Sunny Island Charger 40, Sunny Island 4282, SD-1000L-48), 

 4x olověná baterie Fiamm 12 FLB 300, 

 2x elektrolyzér Hogen GC600,  

 tlakové láhve, 

 2x modul palivového článku Nexa Ballard Power System, 

 AC zátěž tvořená svítidly, 

 řídicí systémy (PLC moduly). 
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Provoz vodíkového akumulačního systému 

Blokové schéma akumulačního systému je na Obrázek 20. S postupně sílící intenzitou slunečního 

záření od brzkých ranních hodin začíná postupně narůstat výkon FV panelů a probíhá dobíjení baterií. 

AC zátěž je napájena z modulů Nexa, který spotřebovává předtím vyrobený vodík. Jakmile výkon FV 

panelů dosáhne dostatečné úrovně (vyhodnocení provádí řídicí systém), dojde k vypnutí modulů Nexa 

a napájení AC zátěže plně přebírají FV panely. Případné výkyvy dodávky elektrické energie z FVE 

pokrývají olověné baterie. V okamžiku jejich plného nabití provede řídicí systém zapnutí elektrolyzéru 

a začne se vyrábět vodík. FV panely v tomto případě dodávají energii do AC zátěže i elektrolyzéru. 

Ten je v provozu do doby, než poklesne intenzita slunečního záření, tj. výkon FV panelů klesne 

pod stanovenou mez. Přes noc je AC zátěž napájena nejprve z baterií a v okamžiku, kdy napětí baterií 

poklesne na stanovenou hodnotu, jsou do systému připojeny moduly Nexa. Ty odebírají vyrobený 

vodík z tlakových lahví a vyrábí z něj elektrickou energii, kterou dodává přes měniče do AC zátěže. 

[39] 

Řídicí systémy (PLC moduly) 

Za účelem zautomatizování provozu vodíkového akumulačního systému byl realizován řídicí 

systém na bázi PLC programovatelných automatů. Tento systém, využívající PLC moduly Siemens 

viz Obrázek 12 (naprogramované v SW konfiguračním a vývojovém prostředí STEP 7 Simatic). 

Je schopen na základě měřených a vyhodnocovaných elektrických veličin akumulačního systému jeho 

provoz monitorovat a řídit. Obrázek 12 také obsahuje ukázku ovládacího dotykového displeje PLC 

řídicího systému.  

Měřící systém zaznamenává elektrické a neelektrické veličiny jednotlivých komponent 

akumulačního systému, jejich vyhodnocování s vizualizací na PC a jejich archivaci. Měřící systém 

se skládá z mnoha čidel (napěťová a proudová LEM čidla), dvou měřicích karet NI USB-6218 a dvou 

PC, na kterých jsou vytvořeny virtuální měřící SW aplikace (v prostředí LabView). Jedna z těchto 

aplikací umožňuje vyhodnocovat i přechodné děje v akumulačním systému za pomoci nastavených 

úrovňových změn v čase. Řídicí systém, realizovaný pomocí PLC programovatelného automatu 

Simatic (Siemens), řídí provoz celého vodíkového akumulačního systému. Systém je možné ovládat 

pomocí dotykového „touch“ LCD displeje. Řízení akumulačního systému je prováděno na základě 

vyhodnocování zvolených úrovní napětí. Ty jsou nastaveny podle provozních charakteristik 

jednotlivých komponent akumulačního systému. Funkční schéma s vyznačením měřicích bodů 

je na Obrázek 12. 
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Obrázek 12: PLC moduly a ovládací dotykový displej 

Polykrystalické FV panely Schott Poly 165 

Na střeše laboratoře jsou umístěny fotovoltaické panely viz Obrázek 13. Sklon všech 

12 polykrystalických panelů je 50°. Každý z nich dosahuje výkonu 165 W. Jejich celkový instalovaný 

výkon je 1980 W. Panely jsou propojeny sérioparalelně, aby bylo zajištěno dostatečné napětí nabíječe 

baterií. Tímto zapojením lze viditelně snížit hodnotu proudu, což vede k minimalizaci výkonových 

ztrát. 

 

Obrázek 13: Polykrystalické panely 

Olověné baterie Fiamm 12 FLB 300 

Záložní zdroj tvoří celkem 4 olověné gelové bezúdržbové baterie viz Obrázek 14, od firmy 

Fiamm. Baterie jsou zapojeny do série se jmenovitou kapacitou 75 Ah. Řídicí systém zajišťuje 

dobíjení baterií energie z FV panelů. Celková energetická kapacita baterií dosahuje 3600 Wh. 

Provozní napětí stejnosměrné sběrnice určují baterie (48 V). Nabíjení baterií zajišťuje DC/DC měnič 

(Charger 40). Pokud vlivem meteorologických podmínek dojde k poklesu slunečního záření 

pod hodnotu potřebnou pro napájení zátěže (zataženo, noční provoz), dojde k sepnutí baterií jakožto 

zdroje elektrické energie. Baterie dokážou pokrýt celou spotřebu elektrické energie elektrolyzéru. 
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Baterie mají hlavní funkci uchovávat vyrobenou elektrickou energii z FV panelů a dále funkci 

,,bufferu“ v okamžiku slabé dodávky elektrické energie z FV. 

 

Obrázek 14: Gelová baterie 

Polovodičové měniče (Sunny Island Charger 40, Sunny Island 4282, SD-1000L-48) 

Sunny Island Charger 40 je DC/DC měnič sloužící jako regulátor nabíjení baterií. Transformuje 

elektrickou energii FV panelů na požadovanou úroveň. DC/DC měniče regulují energii 

do DC sběrnice a tuto energii dále přivádějí na svorky DC/AC měniče. Dalším DC/DC měničem 

je SD-1000L-48, který stabilizuje výstupní napětí z modulu palivových článků. DC/AC měnič Sunny 

Island 4282 je střídač, který transformuje energii z FV panelů, baterií či z modulu palivového článku 

(závisí na provozním módu vodíkového akumulačního systému) na požadovanou hladinu střídavého 

napětí pro trvalou zátěž. Měniče jsou zobrazeny viz Obrázek 15. 

  

Obrázek 15: Polovodičové měniče zapojené do řídicího systému 

Elektrolyzér Hogen GC600 

V laboratoři jsou použity dva nízkoteplotní elektrolyzéry Hogen GC600. Elektrolyzér se skládá 

z elektrody, separátoru plynu k oddělení vyrobeného vodíku a kyslíku, elektrolytu, kterým je Nafion 

(sulfonový tetraflorethylen) a vody jako reagujícího média, jež dále slouží k chlazení. Jedná 
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se o elektrolyzér typu PEM (Proton Exchange Membrane), Obrázek 16, tj. s reverzibilní protonovou 

iontoměničovou membránou jakožto elektrolytem. Elektrodové vrstvy jsou naneseny na obě strany 

membrány. Tloušťka membrán je při tom menší než 1 mm. Vodík se produkuje elektrolýzou vody 

(rozklad demineralizované vody při vzniku plynného vodíku a kyslíku). Velmi důležité je zvlhčování 

membrány k prodloužení životnosti. Z důvodu malé vodivosti vody se pracuje s vodními roztoky 

elektrolytu k dosažení vysoké vodivosti. Elektrolýza se provádí za atmosférického tlaku. Výstupem 

je plynný vodík o tlaku 3 - 13,79 bar a čistotě 99,9999 %. Demineralizovaná voda se připravuje 

ve filtrační osmotické jednotce Demiwa. Elektrolyzér je napájen z FV panelů v době přebytku 

elektrické energie nebo ze sítě 230 V. Vyrobený vodík je akumulován do tlakových lahví a metal-

hydridových zásobníků. Parametry elektrolyzéru jsou v Tabulka 5. 

 

Obrázek 16: Elektrolyzér Hogen GC600 

Tabulka 5: Parametry elektrolyzéru Hogen GC600 [20] 

Dodávaný tlak 3 – 13,79 bar 

Čistota vodíku 99,9999% 

Kapacita nádrže DI vody 1,9 l – Od plné úrovně do vypínací úrovně 

Spotřeba energie < 1200 W 

Maximální průtok vodíku 0 – 600 cm
3
 / min 

Trvanlivost vodní nádrže  

(od plné do vypínací) 

> 100 hodin nepřetržitého chodu 

> 50 hodin nepřetržitého chodu 

Elektrochemická reakce na elektrodách lze vyjádřit rovnicemi  

Rovnice 20: Elektrochemická reakce ANODA 

 

Rovnice 21: Elektrochemická reakce KATODA 

 

Rovnice 22: Celková elektrochemická reakce  
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Tlakové láhve 

Vyrobený vodík je akumulován do tlakových lahví, které jsou ve dvou svazcích po 12. Každá 

láhev je vyrobená z legovaných chrom-molybdenových ocelí. Její vodní objem odpovídá 50 l, snese 

tlak 200 bar, čímž dokáže pojmout 9 m
3 

vodíku. Dále jsou v laboratoři 3 tlakové lahve se stejnými 

vlastnostmi, jako lahve ve svazku viz Obrázek 17. Vzhledem k nejvyššímu provoznímu tlaku 13,79 

bar, který dokáže elektrolyzér Hogen GC600 produkovat, se každá lahev naplní na zhruba 680 l.  

 

Obrázek 17: Tlakové láhve pro akumulaci vodíku 

Metal-hydridový zásobník 

Další možností akumulace vodíku je metal-hydridový zásobník, Obrázek 18, který je založen 

na principu snadné absorpce plynu určitými materiály, za podmínek vysokého tlaku a mírných teplot. 

Taková látka následně uvolňuje vodík, je-li zahřívána na předepsanou teplotu. V podstatě se dá říct, 

že tyto materiály nasávají vodík jako např. houba vodu. 

Výhodou metal-hydridových systému na akumulaci je fakt, že se vodík stává součástí chemické 

struktury těchto kovů, k čemuž nejsou vyžadovány extrémně vysoké tlaky ani kryogenní teploty. 

Vodík je také z metal-hydridů uvolňován při nízkém tlaku, což z nich dělá nejbezpečnější způsob 

akumulace. Metal-hydridy jsou hlavně tvořeny z kovových slitin hořčíku, niklu, železa a titanu 

a dle teplot se dělí s vysokoteplotní a nízkoteplotní desorpcí vodíku[36]. 

Vysokoteplotní - jsou levnější než nízkoteplotní, schopné uchovat více vodíku, ale vyžadují více 

tepelné energie pro jeho uvolnění, je potřebný externí zdroj tepelné energie.  

Nízkoteplotní – tepelnou energii jsou schopné získat z okolí, nízká teplota desorpce však může 

být problémem, protože vodík se pak uvolňuje příliš snadno. Proto musí být pod tlakem, čímž vzrůstá 

komplikovanost procesu. 

Hlavní nevýhodou metal-hydridů však není nutnost dodání tepelné energie nebo potřebný tlak 

pro extrakci vodíku, ale jejich nízká hustota energie. Další parametry zařízení viz Tabulka 6. [21] 
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Tabulka 6: Parametry metal-hydridového zásobníku [22] 

Kapacita vodíku 1500 N l H2 

Průměr 145 mm 

Výška 265 mm 

Váha 12 kg ( 9 kg je M-H náplň ) 

Materiál zásobníku slitina hliníku Al, typ EN-AA-6063 

Výměník uvnitř zásobníku, materiál je měď Cu 

Bezpečnostní ventil 25 bar 

Nabíjecí tlak 15 bar 

Nabíjecí teplota 25 °C 

Doba nabíjení 1 hodina ( s chlazením ) 

Vybíjecí tlak 2 – 7 bar 

Vybíjecí teplota 20 – 40 °C 

Materiál hydridu slitina na bázi niklu Ni, typ LaNi5 

Reakční teplo -30,8 kJ/mol 

Velikost částic metal-hydridu méně než 0,1 mm 

 

 

Obrázek 18: Metal-hydridový zásobník 

Palivový článek 

V laboratoři jsou dva nízkoteplotní moduly palivového článku Nexa Ballard Power System 

s technologií PEM viz Obrázek 19 jejich technické parametry jsou uvedeny v Tabulka 7. Ke správné 

funkci je nutná čistota vodíku 99,99 %. [23] 



POPIS LABORATOŘE PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ  

43 

Tabulka 7: Specifikace modulu palivového článku Nexa Ballard Power System [23] 

Výstupní výkon (W) 1200  

Jmenovité výstupní napětí (V) 26  

Provozní napětí (V) 22 – 50 

Jmenovitý proud (A) 46 

Hlučnost (dB) 72  

Produkce odpadní vody (ml/h) 870 

Provozní teploty (°C) 3 – 40 

Provozní vlhkost (%) 0 – 95 

Rozměry d, š, v(mm) 560 x 250 x 330 

Váha (Kg) 13 

Startovací čas ze studena na max. výkon (min) 2 

Provozní životnost (hod) 1500 

Umístění Venkovní/ vnitřní 

Provozní tlak (bar) 0,7 – 17,0 

 

 

Obrázek 19: Modul palivového článku Nexa Ballard Power System 
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5. AKUMULACE FOTOVOLTAICKÉ ENERGIE DO VODÍKU 

Do kapitoly jsou zahrnuta dvě nejdůležitější zařízení vodíkového systému, kterými jsou 

elektrolyzér Hogen GC600 a palivový článek Nexa Ballard Power System.  

5.1.  Proměření startovací sekvence elektrolyzéru Hogen GC600 

Následující část disertační práce popisuje startovací sekvenci elektrolyzéru Hogen GC600.  

Zapojení experimentálního výzkumného měření bylo provedeno dle blokového schéma Obrázek 20. 

Výzkum popisuje ucelený rozběh elektrolyzéru včetně procesu předehřátí a natlakování vodíkového 

potrubí (Tabulka 8) které jsou při opětovném spuštění elektrolyzéru Hogen GC600 nutným procesem, 

ve kterém se zmaří vysoké procento vlastní účinnosti elektrolyzéru Hogen GC600. [50] 

 

Obrázek 20: Blokové schéma měření startovací sekvence elektrolyzéru Hogen GC600  

 Než dojde k samotné výrobě vodíku v elektrolyzéru Hogen GC600, dochází na něm 

k automatizovaným úkonům při jeho startovací sekvenci. Všechny uvedené fáze jsou graficky 

znázorněny v  Obrázek 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jde o průběhy, na kterých je zaznamenán příkon 

elektrolyzéru a fotovoltaických panelů odpovídajících startovací sekvenci elektrolyzéru Hogen 

GC600. Startovací sekvence se skládá z části zahřívání stacku elektrolyzéru na provozní teplotu 

a natlakování vodíkového potrubí na hodnotu nastavenou uživatelem na displeji elektrolyzéru Hogen 

GC600. Celý proces od zapnutí elektrolyzéru do započetí výroby vodíku trvá 10 minut. Pokud dojde 

k výpadku elektrolyzéru během výroby, tzn. elektrolyzér je již zahřátý, zkracuje se časový úsek 

na cca 3 minuty. Pojmem ,,zahřátý elektrolyzér“ se označuje stav, kdy dochází k jeho opětovnému 



AKUMULACE FOTOVOLTAICKÉ ENERGIE DO VODÍKU  

45 

spuštění po odstávce trvající do 30 minut, přičemž teplota reakční vody v zásobníku elektrolyzéru 

se pohybuje kolem hodnoty 39 °C.  

 
Obrázek 21: Předehřátí – výkon na fotovoltaických panelech 

 

 
Obrázek 22:Předehřátí – příkon na elektrolyzéru 

 

 
Obrázek 23: Zahřátí – výkon na fotovoltaických panelech 

 

 
Obrázek 24: Zahřátí – příkon na elektrolyzéru 
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Obrázek 25: Před tlakováním – výkon na fotovoltaických panelech 

 

 
Obrázek 26: Před tlakováním – příkon na elektrolyzéru 

 

 

 
Obrázek 27: Natlakované – výkon na fotovoltaických panelech 

 

 

 
Obrázek 28: Natlakované – příkon na elektrolyzéru 
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Tabulka 8: Proces natlakování a předehřátí elektrolyzéru Hogen GC600 

 čas (min) čas (s) spotřeba (Wh) Teplota vody (°C) 

z
a
h

ří
v
á
n

í 

0 0 0 20,7 

1 60 5 20,7 

2 120 13 20,8 

3 180 21 20,8 

4 240 28 20,8 

5 300 36 20,8 

6 360 44 20,8 

7 420 51 20,8 

8 480 59 20,8 

9 540 66 20,8 

9,067 544 66 20,8 

     

 čas (min) čas (s) spotřeba (Wh) Teplota vody (°C) 

tlakování 
0 0 0 20,9 

1,567 60 12 21 

 

5.2.  Měření zatěžovací charakteristiky modulu palivového článku Nexa 

Ballard Power System 

V následující kapitole disertační práce jsem měřil hodnoty pro určení obecných vlastností 

dalšího důležitého zařízení, které se nachází v laboratoři palivových článků. Je jím modul 

nízkoteplotního palivového článku Nexa Ballard Power System. 

Schéma zapojení pro získání zatěžovacích a pracovních charakteristik je zobrazeno na Obrázek 

29. Pro měření napětí a proudu byla využita LEM čidla připojená k měřící kartě (NI USB-6218). 

 

Obrázek 29: Blokové schéma měření zatěžovací charakteristiky modulu Nexa 
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Vyrobený výkon z modulu palivového článku Nexa Ballard Power System lze dodávat 

přes střídač do sítě. Z důvodu vzniku možných rušivých vlivů sítě byl jeho výkon vyveden do přesné 

DC elektronicky řízené odporové zátěže, Obrázek 32. 

Během měření zatěžovacích a pracovních charakteristik modulu palivových článků Nexa 

Ballard Power System byla ukládána data jak v programu LABVIEW, tak i v SW pro modul Nexa. 

Vyhodnocení bylo provedeno v programu MS Excel 2010.  

Zatěžovací charakteristiky jsou znázorněny v grafu, Obrázek 30. Výstupní svorkové veličiny 

(napětí a proudy) jsou v grafu vyneseny v závislosti na výstupním výkonu, který byl dodáván 

modulem Nexa do přesné DC elektronicky řízené odporové zátěže. Hodnoty zátěže na odporové zátěži 

byly měněny po 100 W v rozmezí vzestupně 0 – 1200 W a sestupně 1200 – 0 W. V zatěžovací 

charakteristice byly zaznamenány drobné rozdíly hodnot napětí a proudů při růstu a následném 

poklesu výkonu. Příčinou této hystereze jsou rozdílné provozní teploty modulu Nexa při zvyšování 

a snižování jeho zatížení. 

 

Obrázek 30: Zatěžovací charakteristiky (bez vl. spotřeby) modulu Nexa 

Jednou z důležitých součástí modulu Nexa je chladicí systém. Proces chlazení se nejvíce 

projevil přibližně u hodnoty 1100 W, v níž došlo takřka k ustálení provozní teploty stacku Nexa, viz 

Obrázek 31. Tato prudší změna teploty souvisí se zvyšováním výkonu odebíraného přesnou 

DC elektronicky řízenou odporovou zátěží. Při dostatečně dlouhém konstantním zatížení pak dojde 

k ustálení jeho teploty. Viditelná je zde také hysterezní smyčka, která má počátek i konec obou 

charakteristik ve stejném teplotním bodu. Blíže je tato problematika rozebrána v kapitole 8.3. 
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Obrázek 31: Teplotní závislost modulu Nexa na výkonu včetně vlastní spotřeby 

 

Obrázek 32: DC zátěž Electronic load IT8514C 

K reakčním plynům pro modul palivového článeku Nexa Ballard Power System patří plynný 

vodík a vzduch. Ze vzduchu si odebírá reakční kyslík. Důležitým hlediskem je také odvod vodních 

par od katody, u níž se nachází reakční prostor, za pomoci reakčního vzduchu. V Obrázek 33 

je znázorněna spotřeba palivového plynu (vodíku) v litrech v závislosti na nastavené zátěži. Hodnoty 

jsou brány z dat při měření zatěžovací charakteristiky. Modrá křivka zobrazuje spotřebu vodíku 

při zvyšování výkonu na přesné DC elektronicky řízené odporové zátěži v intervalu 0 – 1200 W. 

Za dobu 60 minut, kdy byl tento interval zkoumán, činila spotřeba vodíku 485,06 l. Zelená křivka 

zobrazuje spotřebu vodíku při snižování výkonu v intervalu 1200 – 0 W. 
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Obrázek 33: Spotřeba palivového plynu (H2) 0 - 1200W a 1200 - 0W 

Obrázek 34 vykresluje vlastní spotřebu modulu palivového článku Nexa Ballard Power System 

při měření zatěžovacích charakteristik s výkony v intervalu 0 – 1200 W a 1200 – 0 W. Tyto rozdíly 

ve vlastní spotřebě modulu Nexa jsou dány jeho různou provozní teplotou. V případě vyšší provozní 

teploty, je tedy i vyšší vlastní spotřeba. 

 

Obrázek 34: Křivky vlastní spotřeby modulu palivového článku Nexa Ballard Power System 
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Obrázek 35 vykresluje opakující se výkyvy, které jsou způsobeny dynamickými parametry 

článků typu PEM, jedná se o jev „čištění“ palivové části modulu na straně anody, který se projevuje 

v intervalech na výstupním napětí v závislosti na spotřebě vodíku. Čištění je důležité z hlediska 

hromadění nečistot a kondenzované vody na chladnějších částech anody, které mohou způsobit 

neprůchodnost rozvodných kanálků a katalyzátoru, tzn. snížení reakční plochy. Čištění je podmíněno 

pronikáním dusíku a vody do proudu reakčního vzduchu přes membrány. Postupně se dostává 

do proudu vodíku. Tento cyklus způsobí snížení výkonu na určitých místech modulu Nexa 

označovaných „očistné články“, na nichž dochází k měření a následnému vysílaní čistícího impulsu na 

ventil. Nečistoty jsou odplaveny vodíkem, dojde k obnovení výkonu palivového článku a viditelnému 

nárůstu napětí. 

 

Obrázek 35: Část úseku průběhu výstupního napětí modulu Nexa při zátěži 1200 W 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ ÚČINNOSTI VODÍKOVÉHO 

SYSTÉMU V LABORATOŘI PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ VŠB 

– TUO 

Cílem experimentálního měření bylo zjistit účinnosti zařízení, které jsou součástí systému 

pro akumulaci elektrické energie do vodíku v laboratoři palivových článků VŠB – TUO, především 

účinnost elektrolyzéru Hogen GC600. Elektrická energie pro napájení elektrolyzéru Hogen GC600 byla 

zajištěna solárními polykrystalickými panely Schott Poly 165 o celkovém instalovaném výkonu 

1980 W. Níže (Obrázek 36) je umístěno blokové schéma propojení jednotlivých částí systému, včetně 

měřících bodů. Měřené elektrické veličiny byly zpracovávány pomocí měřící karty (NI USB-6218). 

Veškerá energie z fotovoltaických panelů byla určena k výrobě vodíku v elektrolyzéru Hogen GC600, 

tudíž nebyla připojena zátěž na střídavé sběrnici. [37] 

 

Obrázek 36: Blokové schéma měření účinnosti vodíkové systému v laboratoři VŠB - TUO [49] 

Legenda: 

IELC ..........  Proud spotřebovaný elektrolyzérem (dodávaný DC/AC měničem) (A) 

ICHAR ........ Proud nabíjející baterie  (A) 

UBAT ........ Napětí na vstupech baterií (V) 

IPV ........... Proud dodávaný z FVE (vstupující do DC/DC Charger 40 měniče) (A) 

UPV .......... Napětí na svorkách FV panelů (V) 

IISL ........... Proud spotřebovaný DC/AC měničem (A) 

UISL ......... Napětí na vstupu DC/CC měniče (V) 

ILOAD ........ Proud spotřebovaný AC zátěží (A) 

U230 ......... Napětí na výstupu z DC/AC měniče (V) 
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Během výroby vodíku přes elektrolyzér Hogen GC600 probíhalo také venkovní měření 

intenzity ozáření FV panelů pomocí přístroje Mavolux, který měl stejný úhel sklonu jako fotovoltaické 

panely, tzn. 50° vůči vodorovné rovině. Naměřené hodnoty intenzity jsou uvedeny v Tabulka 9 

a graficky vyneseny viz Obrázek 37. Nejvyšší hodnotu intenzity naměřil měřicí přístroj Mavolux 

ve 12:45 hodin a to 1058 W/m
2
. Měření probíhalo v měsíci červnu. 

Tabulka 9: Hodnoty intenzity ozáření FV panelů 

Čas (s) 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 10:00 10:30 11:00 11:15 11:30 

Hodnota (W/m
2
) 289 337 412 532 645 754 842 891 920 950 972 980 

Čas (s) 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 

Hodnota (W/m
2
) 1011 1030 1011 1040 1058 1057 1040 1014 987 970 932 846 

Čas (s) 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 

Hodnota (W/m
2
) 811 740 690 661 557 507 445 381 230 137 56 

 

 

Obrázek 37: Intenzita ozáření FV panelů 

Účinnost FV panelů (12 ks Schott Poly165) 

Intenzita záření polykrystalických panelů Schott Poly 165 dosahovala nejvyšších hodnot 

v intervalovém časovém období 12:45 – 13:00 hodin. Z výkonu, během tohoto časového intervalu, 

Obrázek 38, byla vypočtena účinnost FV panelů. 

Rovnice 23: Účinnost FV panelů 

𝜂𝑃𝑉 =
𝑃𝑃𝑉

𝑆 ∙ 𝐸
 ∙ 100 (%) 

 

% 53,2100
5,105775,15

11,422



PV  
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,kde:   ηPV……Okamžitá účinnost FV panelů (%) 

  S………Plocha FV panelů (12 ks) (m
2
) 

  E………Intenzita ozáření FV panelů (W/m
2
) 

Rovnice 24: Plocha FV panelů 

   2   ba mpS   

2 75,15)81,062,1(12 mS   

, kde:   S……...Celková plocha FV panelů (m
2
) 

  a,b……Rozměry 1 FV panelu (m)  

  p……...Počet FV panelů 

Rovnice 25: Intenzita ozáření FV panelů 

 𝐸 =
𝐸1+𝐸2

2
 (𝑤/𝑚2)   

𝐸 =
1058 + 1057

2
= 1057,5 𝑊/𝑚2 

, kde:   E………Intenzita ozáření FV panelů (W/m
2
) 

  E1, E2…Intenzita ozáření FV panelů v časovém intervalu 12:45 – 13:00 (W/m
2
) 

Rovnice 26: Průměrná hodnota intenzity slunečního záření 

 WUIP PVPVPV   

, kde          PPV……Průměrná hodnota ze všech naměřených vzorků v časovém intervalu  

 12:45 – 13:00 s maximální intenzitou ozáření Emax 

   

 

Obrázek 38: Výkon FV panelů při maximální intenzitě ozáření 

Účinnost přeměny energie slunečního záření na energii elektrickou u skupiny 12 ks FV panelů 

vychází na hodnotu 2,53 %. Je nutné ale brát v potaz, že nejde o reálnou účinnost polykrystalických 

panelů Schott Poly 165. Hodnota účinnosti 2,53 % udává pouze orientační hodnotu v okamžiku, kdy 

docházelo v zapojeném vodíkovém systému k dobíjení baterií z fotovoltaické elektrárny. Právě kvůli 

mezistupni mezi fotovoltaickou elektrárnou a vodíkovým systémem, kterým akumulátorová banka je, 

nelze započítat do celkové účinnosti laboratoře již zmíněnou fotovoltaickou elektrárnu. 

Akumulátorová banka tvoří v podstatě funkci bufferu. [42] 
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6.1. Výroba a akumulace vodíku  

Měřená data při výrobě vodíku ze solární energie pomocí polykrystalických panelů Schott Poly 

165 a elektrolyzéru Hogen GC600 byla zálohována softwarovou aplikací Datalogger, vytvořenou 

v prostředí LABVIEW a to jako soubor TDMS, který umožňuje ukládat a pracovat s velkým 

množstvím dat. Vyhodnocení dat bylo provedeno v programu DIAdem 2010 a MS Excel 2010. 

Z důvodu zajištění dostatečné dodávky výroby energie z fotovoltaických panelů na provoz 

elektrolyzéru bylo nutné započít s výrobou vodíku a měřením až v čase, kdy byla stanovena dostatečná 

intenzita ozáření panelů, to je 830 W/m
2
. Měření trvalo od 9:18:26 hodin do 17:13:41 hodin tedy cca 

475 minut. Slunečný den se dá brát jako podprůměrný, ale dostačující k provozu elektrolyzéru. 

Napětí a proudy z dílčích částí systému jsou podstatnými hodnotami pro analýzu výkonu 

polykrystalických panelů (Schott Poly 165), Sunny Island Charger 40 (nabíječ), Sunny Island 4248 

(střídač) a elektrolyzéru (Hogen GC600), ze kterých byla následně vypočtena účinnost. [45,46] 

K ukazatelům průběhu výkonů Obrázek 39, 40, 41, 43 patří cyklický děj, na němž je zachycen 

zvyšující se příkon elektrolyzéru Hogen GC600 v téměř pravidelných intervalech. Tyto změny výkonu 

odebíraného elektrolyzérem jsou způsobeny jeho provozem a pravděpodobně souvisejí s tlakováním a 

obnovou reakční vody uvnitř elektrolyzéru. Následující grafy na Obrázek 39, 40, 41, 43 znázorňují 

časové průběhy jednotlivých výkonů v systému. [43] 

 

Obrázek 39: Příkon pro elektrolyzér Hogen GC600

 

Obrázek 40: Výkon na vstupu střídače Sunny Island 4248 
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Obrázek 41: Výkon nabíječe Sunny Island Charger 40 

Výkon dodávaný FV panely přestal být dostatečný pro napájení elektrolyzéru v čase cca 16:56 

hodin. Poté byl elektrolyzér Hogen GC600 napájen cca 35 minut z baterií, což lze sledovat 

viz Obrázek 42, kde napětí pokleslo z 56,4 V na cca 52 V, a následně došlo k vypnutí elektrolyzéru. 

 

Obrázek 42: Průběh napětí na bateriích 

 

Obrázek 43: Výkon na fotovoltaických panelech 
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6.2. Výpočet účinnosti dílčích zařízení 

Podkapitola obsahuje rozbor účinností dílčích zařízení potřebných pro výpočet energetické 

bilance vodíkového systému na VŠB-TUO. [44] 

Účinnost nabíječe (Sunny Island Charger 40) 

Rovnice 27: Účinnost nabíječe Sunny Island Charger 40 

 -  
PV

CHAR

CHAR
E

E
    

 9599,0
78,3290

02,3159
CHAR  

 %  100%  CHARCHAR   % 99,951009599,0 CHAR  

, kde:   EPV…Energie dodaná FV panely za dobu t1, vypočítaná z výkonu PPV    

   (průměrná hodnota ze všech naměřených vzorků: PPV = IPV ∙ IPV): 

Rovnice 28: Energie dodaná FV panely za dobu t1 

 WhtPE PVPV   1  

WhEPV  87,32909191,755,415   

, kde:  ECHAR……Energie dodaná nabíječem za dobu t1, vypočítaná z výkonu PCHAR  

(průměrná hodnota ze všech naměřených vzorků: PCHAR = ICHAR ∙ UBAT): 

 

Rovnice 29: Energie dodaná nabíječem za dobu t1 

 WhtPE CHARCHAR   1  

WhECHAR  02,31599191,791,398   

Účinnost střídače (Sunny Island 4248) 

Rovnice 30: Účinnost střídače Sunny Island 4248 

 -  
ISL

ELC

ISL
E

E
  

 0,9182
93,3952

71,3629
ISL  

 

 %  100%  ISLISL   

% 82,911009182,0 ISL  
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, kde EELC…Energie spotřebovaná elektrolyzérem (dodaná střídačem) za dobu t1, vypočítaná 

z výkonu PELC (průměrná hodnota ze všech naměřených vzorků: PELC = IELC ∙ U230): 

Rovnice 31: Energie spotřebovaná elektrolyzérem za dobu t1 

 WhtPE ELCELC   1  

WhEELC  71,36299191,734,458   

, kde  EISL…Energie odebraná střídačem za dobu t1, vypočítaná z výkonu PISL (průměrná hodnota 

ze všech naměřených vzorků: PISL = IISL ∙ UISL): 

Rovnice 32: Energie odebrána střídačem Sunny Island 4248 za dobu t1 

 WhtPE ISLISL   1  

WhEISL  93,39529191,716,499   

Účinnost elektrolyzéru (Hogen GC600) 

Rovnice 33: Účinnost elektrolyzéru Hogen GC600 

 -  2

ELC

H

ELC
E

E
  

 0,2557
71,3629

34,928
ELC  

% 57,251002557,0 ELC  

, kde   
2H

E …Ekvivalentní množství energie ve vodíku, vyrobeného elektrolyzérem za dobu t1: 

Rovnice 34: Ekvivalentní množství energie ve vodíku vyrobeného elektrolyzérem za dobu t1 

 VAhdmdmWhUQ
V

V
E rovt

molH

H

H ;;;;  33

2

2

2

  

, kde  VH2………Množství vyrobeného vodíku (dm
3
) 

  VmolH2……Objem jednoho molu H2 (dm
3
) 

   Qt.………Velikost elektrického náboje potřebného pro výrobu jednoho molu H2 (Ah) 

   Urov……..Rovnovážné napětí chemické reakce probíhající v elektrolyzéru, resp.  

     v palivovém článku (napětí reakce) (V) 

WhEH  928,34822,1596,53
414,22

15,316
2

  

, kde  EELC …Energie spotřebovaná elektrolyzérem (dodaná střídačem) za dobu t1, vypočítaná 

z výkonu PELC (průměrná hodnota ze všech naměřených vzorků : PELC = IILC∙ U230): 
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Rovnice 35: Energie spotřebovaná elektrolyzérem za dobu t1 

 WhtPE ELCELC   1   

WhEELC  71,36299191,734,458   

Celková účinnost výrobního procesu vodíku 

Rovnice 36: Rovnice pro celkovou účinnost výrobního procesu vodíku 

   %  1001  ELCISLCHARCEKL   

  % 53,221002557,09182,09599,01 CELK  

Při prvním z experimentálních měření byla vyhodnocena účinnost tří hlavních částí 

akumulačního systému, kterými jsou nabíječ Sunny Island Charger 40, střídač Sunny Island 4248 

a elektrolyzér Hogen GC600. Účinnosti byly vypočteny z naměřených dat prostřednictvím programů 

DIAdem 2010, LABVIEW. Pro nabíječ vyšla účinnost 95,99 %, střídač 91,82 % a elektrolyzér 

25,57%. Ukazatelem spolupráce těchto dílčích zařízení, v jeden akumulační systém, je celková 

účinnost  22,53%. Tato hodnota je významně ovlivněna nízkou účinností elektrolyzéru, který je 

v tomto ohledu nejslabším článkem uvedeného řetězce.  Jde ale pouze o účinnost elektrolyzéru Hogen 

GC600, který je určen pro produkci vodíku vysoké čistoty 99,9999 %. Tak vysoká čistota vodíku není 

z hlediska použitých komponent v systému nutná, je spíše vhodná zejména pro diagnostické účely. 

Celkové množství vyrobeného vodíku z fotovoltaiky činí 316,15 l. Hodnota byla odečtena 

z hmotnostního průtokoměru, který je součástí obvodu vodíkového systému. Vodík byl následně 

pomocí modulu palivového článku Nexa Ballard Power System přeměněn na elektrickou energii. [48]
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7. ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI VODÍKOVÉHO SYSTÉMU V 

LABORATOŘI PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ VŠB – TUO 

Cílem experimentálního výzkumu bylo navýšit celkovou účinnost akumulačního vodíkového 

systému v laboratoři palivových článků VŠB – TUO, který jsem vypočetl při prvotním experimentálním 

měření 22,53% (měniče + elektrolyzér). Tato hodnota je významně ovlivněna nízkou účinností 

elektrolyzéru.   

Pro uzavření kompletního vodíkového systému v laboratoři palivových článků VŠB – TUO, 

je do experimentálního měření účinnosti laboratoře také započten modul palivového článku Nexa 

Ballard Power System, který slouží v laboratoři pro zpětnou přeměnu akumulovaného vodíku 

na elektrickou energii. 

Napájení elektrolyzéru Hogen GC600, pro výrobu vodíku ze solární energie, bylo opět zajištěno 

pomocí solárních polykrystalických panelů Schott Poly 165 o celkovém instalovaném výkonu 1980 W. 

Na níže uvedeném schéma Obrázek 44 je znázorněno propojení jednotlivých částí systému, včetně 

měřících bodů. Veškerá energie z fotovoltaických panelů byla určena k výrobě vodíku v elektrolyzéru 

Hogen GC600, tudíž nebyla připojena zátěž na střídavé sběrnici. 

 

Obrázek 44: Blokové schéma experimentální laboratoře VŠB-TU Ostrava [39] 
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Legenda: 
IELC .......... Proud spotřebovaný elektrolyzérem (dodávaný DC/AC měničem) (A) 

ICHAR ........ Proud nabíjející baterie  (A) 

UBAT ........ Napětí na vstupech baterií (V) 

IPV ........... Proud dodávaný z FVE (vstupující do DC/DC Charger 40 měniče) (A) 

UPV .......... Napětí na svorkách FV panelů (V) 

IISL ........... Proud spotřebovaný DC/AC měničem (A) 

UISL ......... Napětí na vstupu DC/AC měniče (V) 

ILOAD ........ Proud spotřebovaný AC zátěží (A) 

U230 .......... Napětí na výstupu z DC/AC měniče (V) 

IFC ............ Proud vyrobený z modulu palivového článku (A) 

UFC ........... Napětí na vstupních svorkách DC/DC měniče pro palivové články (V) 

7.1. Změna parametrů reakční vody a výstupního tlaku vodíku na 

elektrolyzéru Hogen GC600 

Účelem experimentálního výzkumného měření bylo zjistit energetickou bilanci (účinnost) 

elektrolyzéru Hogen GC600 při změně jeho fyzikálních parametrů. Jedná se o teplotu reakční vody a tlak 

vodíku na výstupu elektrolyzéru. Při experimentálním výzkumném měření byla na ovládacím panelu 

elektrolyzéru Hogen GC600 prováděna změna výstupního tlaku vyráběného vodíku mezi dvěma 

krajními hodnotami, tj. 3 bar a 13,79 bar. Pro každou tuto minimální resp. maximální možnou hodnotu 

tlaku vodíku bylo provedeno měření při změně dalšího důležitého vstupního parametru, jímž byla teplota 

reakční vody. Byly zvoleny opět krajní hodnoty, které bylo možné, z hlediska provozní bezpečnosti 

elektrolyzéru, nastavit tak, aby nedošlo k poškození iontoměničové membrány uvnitř elektrolyzéru 

Hogen GC600. Jde o teplotu 5 °C (studená voda) a teplotu 45 °C (teplá voda). Jednotlivá měření 

probíhala vždy po dobu časového intervalu 0 - 60 minut. Pro vyhodnocení korektních, srovnatelných 

výsledků byly použity pouze konečné hodnoty sledovaných veličin, naměřených v čase 60 minut. 

K určitému získání přehledu provedených měření jsou výsledné hodnoty, včetně hodnot 

měněných parametrů, Tabulka 10, z nichž je posléze určena nejlepší vhodná kombinace pro nastavení 

parametrů elektrolyzéru. [39,40] 

Tabulka 10: Hodnoty vypočtených parametrů [38] 

Režim 

Elektrolyzéru 

Spotřeba 

EE (Wh) 

*EME 

(Wh) 

Účinnost 

(%) 

13,79 bar 
teplá voda 396 130,11 32,86 

studená voda 458 128,57 28,07 

3 bar 
teplá voda 375 128,80 34,35 

studená voda 397 104,04 26,21 

* EME - Ekvivalentní Množství Energie v elektrolýzou vyrobeném vodíku, které je dáno množstvím vyrobeného 

vodíku (dm
3
), objemem 1 molu vodíku (dm

3
), velikostí elektrického náboje potřebného pro výrobu 1 molu vodíku 

(Ah) a rovnovážným napětím chemické reakce probíhající v elektrolyzéru (V). Ekvivalent určuje množství energie 

jednoho druhu, vzniklé přeměnou jednotky energie jiného druhu, například mechanické energie a tepla. 
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7.2. Navýšení účinnosti vodíkového akumulačního systému 

Na základě výsledků při nastavení elektrolyzéru Hogen GC600 na parametry tlaku 3 bary 

a teplotu reakční vody 45°C proběhl přepočet energetické bilance celého vodíkového akumulačního 

systému. Na nízké účinnosti elektrolyzéru se podepisují především ztráty energie, vznikající v době 

jeho startovací sekvence.  

Účinnost byla stanovena tedy pro všechna zařízení vodíkové technologie, tj. elektrolyzér Hogen 

GC600, modul palivového článku Nexa Ballard Power System a zařízení polovodičové techniky, 

tj. u použitých měničů: 

 Sunny Island Charger 40, 

 Sunny Island 4282, 

 SD-1000L-48. 

DC měniče regulují příjem energie do DC sběrnice, ze které je výkon přiváděn na svorky 

DC/AC měniče. Jeden DC/DC měnič (Charger 40) přeměňuje elektrickou energii FV panelů 

na vhodnou úroveň a zároveň pracuje jako regulátor nabíjení baterií. Druhý DC/DC měnič stabilizuje 

výstupní napětí z modulu palivových článků. Na vstupu DC/AC měniče jsou připojeny baterie nebo 

modul palivových článků. Z jeho výstupu je napájena AC zátěž a elektrolyzér Hogen GC600. [39] 

Tabulka 11: Energetická bilance vodíkových zařízení 

Zařízení (komponenta) Vstupní energie (Wh) Výstupní energie (Wh) 

Sunny Island Charger 40 3290,78 3159,02 

Sunny Island 4282 3952,93 3629,71 

Hogen GC600 2791,53 958,89 

Měnič SD-1000L-48 367,85 344,31 

Nexa Ballard Power System 958,89 367,85 

Výpočet účinnosti systému 

Na základě dlouhodobého měření byly vyhodnoceny účinnosti jednotlivých komponent tohoto 

systému. Do účinnosti systému není započtena účinnost FVE, neboť ta je pouze zdrojem obnovitelné 

energie, nemajícím na účinnost akumulace vliv. 

Pro níže uvedené výpočty účinností jednotlivých komponent vodíkového akumulačního 

systému byly využity naměřené hodnoty energií, uvedené viz Tabulka 11. 
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Účinnost DC/DC měniče - nabíječe baterií (Sunny Island Charger 40), který je připojen 

na výstup FV panelů: 

Rovnice 37: Účinnost DC/DC měniče (Sunny Island Charger 40) 

 -  
PV

CHAR
CHAR

E

E
  

 9599,0
78,3290

02,3159
CHAR  

 % 100  %CHAR CHAR    

% 0,9599 100 95,99 %CHAR     

Účinnost DC/AC měniče (Sunny Island 4282), který transformuje energii DC sběrnice 

na energii jednofázového střídavého napětí: 

Rovnice 38: Účinnost DC/AC měniče (Sunny Island 4282) 

 -  
ISL

ELC

ISL
E

E
  

 0,9182
93,3952

71,3629
ISL  

 %  100%  ISLISL   

% 0,9182 100 91,82 %ISL     

Účinnost modulu palivového článku Nexa Ballard Power System 

Rovnice 39: Účinnost modulu palivového článku Nexa Ballard Power System 

 
2

  -FC
FC

H

E

E
   

367,85
0,3836

958,89
FC    

 % 100  %FC FC    

% 0,3836 100 38,36 %FC     
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Účinnost DC/DC měniče SD-1000L-48, který stabilizuje výstupní napětí z modulu Nexa 

Rovnice 40: Účinnost DC/DC měniče SD-1000L-48 

   -SD
SD

FC

E

E
   

344,31
0,936

367,85
SD    

 % 100  %SD SD    

% 100 93,6 %SD SD     

Účinnost elektrolyzéru (Hogen GC600), který vyrábí vodík z demineralizované vody za 

pomoci elektřiny z FV panelů 

Rovnice 41: Účinnost elektrolyzéru Hogen GC600 

 -  2

ELC

H

ELC
E

E
  

958,89
0,3435 

2791,53
ELC    

 %  100%  ELCELC   

% 0,3435 100 34,35 %ELC     

Legenda: 

ECHAR ....... Energie dodaná nabíječem za dobu t1 

EPV .......... Energie dodaná FV panely za dobu t1 

EELC ......... Energie spotřebovaná elektrolyzérem (dodaná střídačem) za dobu t1 

EISL .......... Energie odebraná střídačem za dobu t1 

EH2 .......... Ekvivalentní množství energie ve vodíku, vyrobeného elektrolyzérem za dobu t1 

ESD .......... Energie odebraná střídačem za dobu t2 

EFC .......... Energie vyrobená modulem palivových článků za dobu t2 

7.3. Srovnání celkové účinnosti vodíkového systému 

Pro srovnání lze vidět na výpočtech nárůst účinnosti elektrolyzéru Hogen GC600 díky vhodně 

nastaveným parametrům reakční vody a výstupního tlaku. Je viditelný i nárůst celkové účinnosti 

akumulačního systému, což bylo cílem. 
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Rovnice 42: Procentuální vyjádření celkové účinnosti akumulačního systému 

ηELC% = ηELC · 100 (%) 

Rovnice 43: Výpočet procentuální účinnosti elektrolyzéru Hogen GC600 prvnotní 

ηELC1 = 0,2557 · 100 = 25,57% 

Rovnice 44: Výpočet procentuální účinnosti elektrolyzéru Hogen GC600 navýšená 

ηELC2 = 0,3435 · 100 = 34,35% 

, kde  ηELC1……………Účinnost elektrolyzéru Hogen GC600 prvotní 

ηELC2……………Účinnost elektrolyzéru Hogen GC600 navýšená 

Celková účinnost výrobního procesu vodíku 

Rovnice 45: Celková procentuální účinnost výrobního procesu vodíku 

ηCELK% = (ηCHAR · ηISL · ηELC) · 100 (%) 

Rovnice 46: Výpočet celkové procentuální účinnosti vodíkové akumulace prvotní 

ηCELK% = (0,9599 · 0,9182 · 0,2527)  · 100 = 22,53% 

Rovnice 47: Výpočet celkové procentuální účinnosti vodíkové akumulace navýšená 

ηCELK1 = (0,9599 · 0,9182 · 0,3435) · 100 = 30,25% 

, kde ηCELK1……......Účinnost vodíkové systému prvotní 

ηCELK2………..Účinnost vodíkové systému navýšená 

Celková účinnost vodíkového systému 

Rovnice 48: Celková účinnost vodíkového systému 

ηCELK% = (ηCELK1 · ηSD · ηFC) · 100 (%) 

Rovnice 49: Výpočet celková účinnosti vodíkového systému prvotní 

ηCELK1 = (0,2235 · 0,936 · 0,3836) · 100 = 8,02% 

Rovnice 50: Výpočet celková účinnosti vodíkového systému navýšená 

ηCELK2 = (0,3035 · 0,936 · 0,3836) · 100 = 10,8% 

, kde ηCELK1………….Účinnost vodíkové akumulace prvotní 
ηCELK2………….Účinnost vodíkové akumulace navýšená 
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I přes zjištěnou nízkou účinnost bude akumulace energie z OZE do vodíku hrát v blízké 

budoucnosti stále významnější roli. Jednou z možností navýšení účinnosti vodíkového akumulačního 

systému je zajištění dodávky čistého kyslíku pro palivový článek, dojde tak snížení ,,profuků“ 

na očistných plochách modulu palivového článku Nexa Ballard Power System. 

Vodíkovým akumulačním systémem lze vyřešit provozní problémy jak u systémů na bázi 

obnovitelných zdrojů energie připojených do sítě, tak i ostrovních systémů. Lze navíc řešit akumulaci 

energii z obnovitelných zdrojů energie ve velkém výkonovém rozsahu. I když je v tomto případě 

vodík jen přenašečem energie, nikoliv zdrojem, jeho použití je velmi výhodné z hlediska poměru 

chemické energie a hmotnosti. 
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8. VYUŽITÍ INFRAČERVENÉ TERMOGRAFIE V OBLASTI 

VODÍKOVÝCH TECHNOLOGIÍ 

Jednou z možností navýšení účinnosti vodíkového akumulačního systému je zajištění dodávky 

čistého kyslíku pro palivový článek. Prostor pro zlepšení se otevírá i v oblasti použitých 

polovodičových měničů, nutných pro přeměnu proudových soustav a stabilizaci napětí. Další 

z možností jak lépe využít účinnost vodíkového systému je využití tepelné energie, kterou produkuje 

palivový článek během chodu. Na což navazuje další část výzkumu, který se zabývá využitím 

infračervené termografie v oblasti vodíkových palivových článků, jež v současnosti nacházejí 

své uplatnění jak ve stacionárních, tak i v mobilních aplikacích. [41] 

Palivové články PEMFC pracují především jako záložní zdroje elektrické energie nebo bývají 

kombinovány s malými kogeneračními jednotkami (například v hotelech či bazénech, kde je zaručen 

celoroční odběr tepla). Existují a připravují se projekty, kde jsou palivové články využity přímo jako 

primární zdroj elektrické energie. Jejich nevýhodou je velmi měkká charakteristika zdroje, kterou však 

lze potlačit vhodným nastavením za nimi zapojených střídačů. 

Aby nedošlo při provozu palivových článků k jejich poškození vlivem nadměrného oteplení, 

je potřeba vyvinuté teplo odvést do okolí. Z toho důvodu jsou výrobní moduly palivových článků 

vybaveny systémem účinného chlazení. To, jak se toto chlazení projevuje na oteplovacích křivkách, 

je demonstrováno v kapitole 8.3.1. Pro určení teploty na povrchu palivových článků, při jejich různém 

zatížení, je možné využít metodu infračervené termografie. V oblasti vodíkových palivových článků je 

metoda použitelná rovněž v souvislosti s vyhledáváním nehomogenit teplotního pole na jejich 

povrchu, čímž lze odhalit jejich možné poruchy, skryté závady v jejich konstrukci či případná 

poškození. 

8.1. Termografie 

Termografie je metoda měření povrchových teplot, přesněji řečeno se jedná o metodu určování 

rozložení teplotního pole na povrchu měřeného tělesa. Termografie může být kontaktní 

a bezkontaktní. U kontaktní metody je teplota měřena např. termočlánkovým senzorem a přímým 

dotykem senzoru s povrchem tělesa. U bezkontaktní metody se používají pyrometry 

a termozobrazovače (termokamery). Infračervené termokamery přímo zobrazují obraz teplotního pole 

v syntetických barvách, které reprezentují jednotlivé teploty. Při bezkontaktním měření se využívá 

zákonů přestupu tepla. Ve skutečnosti ideální těleso neexistuje a na vyzařování tělesa má vliv několik 

parametrů. Pro přesné měření tyto parametry musíme akceptovat a nastavit je na použité termokameře. 

Tyto parametry popisují povrchové vlastnosti měřeného tělesa a vlastnosti jeho okolí. Nejdůležitějšími 

parametry jsou emisivita, rychlost proudění vzduchu v okolí objektu, vlhkost vzduchu, teplota 

odražená, teplota vzduchu, pozorovací úhel a vzdálenost od objektu. Při použití termokamery 

je důležité správné nastavení emisivity měřeného povrchu závislé zejména od použitého materiálu.  
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Teplotní pole se zobrazuje graficky pomocí izotermických ploch, které jsou barevně odlišeny. 

Kvalita zobrazení teplot pomocí falešných barev závisí na rozlišení tepelného snímače. Každý objekt 

s vyšší teplotou než je absolutní nula (-273,15 °C) vyzařuje v infračervené oblasti. Toto záření 

je možné popsat pomocí dvou pohledů: Jako záření elektromagnetických vln (vlnová teorie), nebo 

jako tok fotonů jakožto základních energetických kvant (korpuskulární teorie). [24] 

8.1.1. Termokamera 

Pro měření v praktické termodiagnostice jsou používány termozobrazovače, častěji nazývány 

termokamery. Jde o celek snímače s vyhodnocovanými obvody, zobrazovací jednotkou, optikou 

a výstupním sériovým rozhraním. Základní částí kamery je snímač. Dnes zobrazovače fungují jako 

klasická kamera pro snímání viditelného pásma. Používá se FPA detektorů a to hlavně 

s mikrobolometrickým uspořádáním. Dříve byly používány skenovací mechanismy, ale ty už jsou 

dneska používány minimálně. U těchto mechanismů byla komplikovaná optická část, kdy k rozkladu 

obrazů docházelo mechanickou cestou. Pokud bychom celý systém klasické kamery chtěli pospat 

blokově, tak jeho upořádání může být dle následujícího Obrázek 45. [25] 

 

Obrázek 45: Blokové schéma termokamery [24] 

8.2. Aplikace termografie na palivové články s technologií PEM 

Palivové články jsou generátory nejen stejnosměrné elektrické energie, ale i energie tepelné, 

která je vyzařována po celé ploše palivového článku. Povrchovou teplotu zatíženého palivového 

článku je možné určit pomocí infračervené termografie. Jedná se o bezkontaktní metodu, 

kdy se za pomoci termokamery zjišťuje rozložení teplotního pole na povrchu palivového článku. 

Termokamera měří povrchovou teplotu těles v mnoha bodech současně a z bodů rekonstruuje teplotní 

pole, které převádí na viditelný obraz se znázorněnou teplotní stupnicí. Použití termovize můžeme 

vidět především ve stavebnictví, průmyslu a v elektrotechnice. 

Pro měření rozložení teplotního pole na povrchu nízkoteplotních vodíkových palivových 

článků byla použita termokamera Flir E45, Obrázek 46. Parametry této termokamery jsou uvedeny 

viz Tabulka 12. [24] 

 

Obrázek 46: Termokamera Flir E45 
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Tabulka 12: Parametry termokamery Flir E45 [24] 

Spektrální responsitivita 7,5 – 13 µm 

Teplotní rozsah -20 – 100 °C, 0 – 250 °C, 120 – 900 °C 

Snímač mikrobolometrický 

nechlazený 
160·120 bodů 

Pracovní teplota -15 – 50 °C 

Přesnost ± 2 °C 

Krytí IP 54 

Citlivost 0,1 °C 
 

8.3.  Experimentální měření teploty na nízkoteplotním modulu Nexa 

Výzkumné experimentální měření obsahuje pět různých zatížení modulu palivového článku 

Nexa Ballard Power System (100 W, 300 W, 500 W, 800 W a 1150 W). Změna zatížení palivového 

článku byla prováděna za pomoci připojené elektronické DC zátěže, viz Obrázek 32. Jednotlivá 

měření byla rozdělena do 5 měřících dnů. Důvodem bylo, že setrvačnost tepelné energie, která 

se v palivovém článku během měření naakumulovala, odezněla až po několika hodinách jeho 

odstávky. Pro korektnost následujícího výzkumného experimentálního měření bylo tedy nutné 

vycházet opět ze stejné výchozí teploty palivového článku, což nebylo možné provést během jednoho 

dne. 

 

Obrázek 47: Blokové schéma systému při měření oteplovacích křivek modulu Nexa [41] 
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Měření teploty stacku stack, tj. teploty uvnitř palivového článku, obstarával měřicí systém 

s vizualizací měřených hodnot na PC, který je nedílnou součástí modulu palivového článku Nexa 

Ballard Power System. Teploty povrchu modulu Nexa povrchu byly určeny na základě vyhodnocení 

termogramů, pořízených termokamerou FLIR E45 ve shodných předem definovaných časových 

bodech. Vizualizací termovizních měření povrchu modulu Nexa Ballard Power System byly získány 

termovizní snímky (termogramy). Vyhodnocení termosnímků proběhlo v softwaru dodaném výrobcem 

termokamery FLIR E 45 a na jejich základě pak byly zkonstruovány oteplovací křivky. 

Teplota okolního prostředí během měření byla 25 °C. Metodika experimentálního 

výzkumného měření byla pro každé výkonové zatížení stejná. Rozdíl spočíval pouze v délce doby 

ustálení obou teplot pro dané zatížení modulu Nexa. 

Uvedené experimenty probíhaly v souvislosti s předchozím výzkumem akumulace elektrické 

energie do vodíku, kdy zdrojem energie byla malá fotovoltaická elektrárna, která je umístěna na střeše 

laboratoře palivových článků VŠB - TUO. 

Z rozložení teplotního pole na povrchu modulu palivového článku, viditelného na termogramu 

viz Obrázek 48, je zřejmé, že modul Nexa v této své části nevykazuje žádnou abnormalitu, která 

by poukazovala na jeho nesprávnou funkci vlivem provozní poruchy či dokonce jeho poškození. 

 

Obrázek 48: Termovizní snímek povrchu modulu Nexa Ballard Power System při zatížení 1150 W 

 

8.3.1. Vyhodnocení termické metodiky aplikované na nízkoteplotní modul Nexa 

Oteplovací křivky modulu palivového článku Nexa Ballard Power System byly změřeny, 

jak bylo výše zmíněno, kontaktní a bezkontaktní měřící metodou teploty, viz Obrázek 47. Oteplovací 

křivky vykreslují změny teploty povrchu modulu Nexa a změny teploty jeho vnitřní části (stacku) 

v závislosti na čase, při konstantním zatížení v předem definovaných časových bodech. Teplotní 
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vzorky byly za pomoci obou metod zaznamenávány až do okamžiku ustálení teploty, jak je zobrazeno 

pro kontaktní metodu viz Obrázek 49. Průběhy povrchové teploty modulu Nexa, změřené ve shodných 

časových bodech jako teploty stacku, jsou uvedeny viz Obrázek 50. Teplota modulu Nexa vychází 

z okolní teploty v digestoři 25°C, ve které byl umístěn. 

Před samotným vyhodnocením oteplovacích křivek je nutno zmínit, že termická metodika 

aplikovaná na nízkoteplotní modul Nexa byla zaměřena pouze na snímání vyprodukované teploty 

nikoliv na jeho vlastní spotřebu při variabilním zatížení. 

Z naměřených oteplovacích křivek, viz Obrázek 49 a Obrázek 50, je zřejmé, že nejrychleji 

došlo ke stabilizaci teploty při zatížení 100W. Teplota se začala ustalovat po časovém úseku 

90s od spuštění měření na teplotu υstack = 30°C, kdy se projevilo působení chladicího systému. 

Do hodnoty 30°C nedošlo ke spuštění chladicího systému, což lze sledovat prudkým nárůstem teploty, 

jak je znázorněno viz Obrázek 49, tak i nárůstem povrchové teploty modulu Nexa viz Obrázek 50. 

Teplota se dále měnila s postupným nárůstem na  υstack = 33°C za dobu 1800s. Důvodem krátké doby 

ustálení teploty bylo nízké zatížení modulu palivového článku Nexa Ballard Power System. 

Markantnější nárůst teploty nastal od hodnoty zatížení 300W, 500W, 800W a 1150W. 

Na začátku měření s nastaveným zatížením 300W došlo k mírnému navýšení výkonu 

chladicího systému. Teplota se začala stabilizovat po časovém úseku 360s od spuštění měření 

na teplotu υstack = 35°C. Po uplynutí 360s výkon chladicího systému přestal narůstat, což mělo 

za následek pozvolné ustálení gradientu teploty až na υstack = 37°C za časový úsek 1800s. 

Se zvýšením zatížení na 500W došlo ke středně prudkému navýšení výkonu chladicího 

systému. Teplota se začala stabilizovat po časovém úseku 300s od spuštění měření na teplotu 

υstack = 41°C. Po uplynutí 360s výkon chladicího systému přestal narůstat, což mělo za následek 

pozvolné ustálení gradientu teploty až na υstack = 45,5 °C za 2100s. 

Předposlední měřená hodnota zatížení byla 800W. Při jejím nastavení došlo k velmi prudkému 

nárůstu výkonu chladicího systému. Teplota se začala stabilizovat po časovém úseku 600s od spuštění 

měření na teplotu υstack = 53°C. Po uplynutí 600s výkon chladicího systému přestal narůstat, což mělo 

za následek pozvolné ustálení gradientu teploty až na υstack = 55,5 °C po uběhnutí 2400s. 

Nejzajímavější hodnotou zátěže, z hlediska gradientu teploty, bylo 1150W. Při jejím nastavení 

nárůst chladícího výkonu vzrostl na maximální hodnotu již na začátku měření, přesto byl během 

časového úseku 400s přírůstek teploty 42°C na υstack = 67°C. V následujících 85s bylo měření 

doprovázeno setrvačností chladícího účinku ventilátoru, kde poklesla teplota na υstack = 64°C. Během 

následujícího časového úseku výkon chladicího systému přestal více narůstat, což mělo za následek 

pozvolné ustálení gradientu teploty až na υstack = 68°C po uplynutí 1200s. 



VYUŽITÍ INFRAČERVENÉ TERMOGRAFIE V OBLASTI VODÍKOVÝCH TECHNOLOGIÍ   

72 

 

Obrázek 49: Časový průběh teploty modulu (stacku) Nexa při různém zatížení 

Podobné průběhy teplot jsou vykresleny viz Obrázek 50, kde jsou zobrazeny teploty povrchu 

modulu palivového článku Nexa Ballard Power System při dané zátěži. Diference teploty stacku 

a teploty povrchu jsou méně patrné při nižších zatíženích. Hlavním důvodem je snadný přestup tepla 

z důvodu jeho kovové konstrukce. Více zajímavé diference teplot jsou při vyšších zatíženích. 

Pro zatížení 800W je diference v čase 2400s Δυ = 4,5°C a pro 1150W je diferemce v čase 1200s 

Δυ = 8,7°C. 

 

Obrázek 50: Časový průběh povrchové teploty modulu Nexa při různém zatížení 
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9. PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Výzkumné měření startovací sekvence elektrolyzéru Hogen GC600 a výzkum zatěžovací 

charakteristiky modulu palivového článku Nexa Ballard Power System ve vodíkové 

laboratoři VŠB – TUO 

Během experimentálních měření došlo k vytvoření podstatné a rozsáhlé databáze, týkající 

se elektrolyzéru Hogen GC600 a modulu palivového článku Nexa Ballard Power System, která bude 

sloužit k dalším postupům ve vývoji vodíkové technologie nejen na akademické půdě VŠB – TUO. 

Je zde podrobně vysvětlena problematika startovacího procesu elektrolyzéru Hogen GC600. Kapitola 

byla také přínosem k pochopení zatěžovací charakteristiky modulu Nexa, včetně vysvětlení 

dynamických parametrů souvisejících s očistným procesem aktivní plochy modulu Nexa. 

Výroba a akumulace vodíku ze solárních zdrojů 

Přínosem této části práce je ucelený přehled o energetických poměrech v laboratoři palivových 

článků VŠB - TUO. Výsledky z experimentálních měření a výpočty účinnosti jednotlivých prvků 

systému akumulace do vodíku měly majoritní vliv na další kroky disertační práce. Hlavním důvodem 

bylo praktické ověření, že nejslabším článkem vodíkového hospodářství je elektrolyzér Hogen GC600. 

Provedl jsem návrh metodiky ke zlepšení energetické bilance laboratoře palivových článků 

na VŠB - TUO. Návrh metodiky byl zaměřen na zvýšení účinnosti elektrolyzéru Hogen GC600. 

Metodika zvýšení účinnosti vodíkového systému v laboratoři VŠB – TUO 

Hlavním přínosem disertační práce je efektivnější využití přeměny elektrické energie vyrobené 

ve fotovoltaické elektrárně na energii chemickou v elektrolyzéru a zpět na energii elektrickou 

v palivovém článku. Přínos práce spočívá v nalezení metodiky a intenzifikace akumulačního cyklu 

vodíkové technologie. Jde o zvýšení účinností elektrolyzéru Hogen GC600, na který byla aplikována 

metodika změny fyzikálních parametrů k dosažení vyšší účinnosti výrobního procesu vodíku, 

viz kapitola 7. Je potřeba míti stále na paměti, že celá metodika intenzifikace je vztažena na pilotní 

projekt s elektrolyzérem Hogen GC600, ale lze ji bez problému aplikovat na elektrolyzéry stejné 

technologie. Zvýšení účinnosti bylo doprovázeno dalším podstatným rozšířením databáze, která 

vznikla v předchozích částech disertační práce, a bude využívána k dalším výzkumným účelům.  

Databáze může být poskytnuta institucím, které projevily svůj zájem o vodíkovou problematiku 

díky mé publikační činnosti na tuzemských i mezinárodních konferencích a také v časopisech. Jde jak 

o instituce akademické, tak i soukromé. Někteří z nich již navštívili prostory vodíkové laboratoře VŠB 

– TUO. Dále mnou vytvořená databáze již byla využita pro publikační činnost několika autorů 

v časopisech i na konferencích a stala se zdrojovými daty pro bakalářské, diplomové práce, v nichž 

jsem byl v několika případech oponentem a v jiných v pozici konzultanta. 
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Aplikace infračervené termografie v oblasti vodíkových technologií 

Součástí disertační práce je myšlenka aplikace termografie na palivový článek. Je zde popsáno 

experimentální výzkumné měření závislosti teploty na velikosti zátěže palivového článku technologie 

PEM. Výsledky tohoto měření přinesly mnohé poznatky, pro další vývoj vodíkového hospodářství 

na VŠB – TUO, viz kapitola 8.  

Tato práce je příspěvkem k řešení problematiky regulace přebytečné elektrické energie 

vyrobené fotovoltaickou elektrárnou a nastiňuje možnosti akumulace této energie do chemické 

podoby.
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10. MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE VÝZKUMU 

Jednou z možností dalšího rozvoje výzkumu vodíkového hospodářství je ověření metodiky 

změny fyzikálních parametrů na elektrolyzérech s technologií PEM. Majoritně by mělo 

jít o elektrolyzéry, které využívají technologii PEM s vyššími výkony a většími průtoky vodíku. Právě 

u nich by se aplikace zmíněné metodiky měla projevit markantnějším zvýšením účinnosti vodíkového 

systému. Byla by tím více potlačena nevyhovující účinnosti elektrolyzéru, která způsobuje pokles 

celkové účinnosti systému. 

Další rozvoj vodíkové technologie by se měl zaměřit na palivové články, které při svém 

provozu produkují množství odpadního tepla, které není dále využíváno a uniká do okolí. 

U nízkoteplotních palivových článků se jedná o teploty kolem 70°C při maximálním zatížení. I když 

nejde o produkci vysoké teploty, zmíněné teplo by mohlo být použito v kontextu metal-hydridových 

zásobníků, které potřebují ke své správné funkci teplotu vody v oběžném systému kolem 25°C. Jednou 

z možností je využití přestupů tepla, které bude přijímat tepelný výměník. Přes výměník by byla 

regulována teplota vody ve vodním rezervoáru. Pokud bude teplo odebíráno s vysokoteplotního 

palivového článku, budou se teploty pohybovat v řádech 10
2 

°C a využití odpadního tepla bude 

efektivnější.
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11. ZHODNOCENÍ 

Jednou z myšlenek disertační práce bylo zaměření se na koncepci fotovoltaických elektráren 

a vodíkové technologie s podrobným popisem vodíkové akumulace, která se nachází na VŠB – TUO. 

Zde je elektrická energie z fotovoltaických panelů využívána na výrobu vodíku. Vyrobený plyn 

je uchováván ve vhodných akumulačních zásobnících na vodík a připraven jako palivo ke zpětné 

přeměně na elektrickou energii za pomoci palivového článku. Také může být dále využíván 

k průmyslovým účelům. 

Myšlenka vodíkové akumulace začíná být aktuální v zahraničí a Česká republika by neměla 

za trendem vodíkové akumulace nijak zaostávat. Vodíková technologie dokáže bez problému potlačit 

stochastickou dodávku elektrické energie z fotovoltaických elektráren tím, že vyrobenou energii 

přemění na energii chemickou, místo aby byla přenášena do elektrizační soustavy. Eliminují se tím 

problémy v udržení bilance spotřeba vs. výroba elektrické energie, které fotovoltaické elektrárny 

negativně ovlivňují. Fotovoltaické elektrárny jsou stále zátěží pro elektrizační soustavu, nežli bonusem 

„zelené energie“, co se týče dodávky elektrické energie do elektrizační soustavy.  

Kombinace fotovoltaické elektrárny a vodíkového hospodářství může v budoucnu nahradit 

fotovoltaickou elektrárnu v kombinaci s bateriemi, nebo jiný akumulační systém. 

Výše zmíněná idea byla motivací pro řešení problematiky vodíkového hospodářství, které 

je obestřeno několika klady (např. bezemisní přeměna energie, nedochází k samovybíjení…) a zápory 

(nižší účinností,…). Myšlenka nízké účinnosti je vztažena v tomto případě na pilotní projekt 

laboratoře palivových článků, ve které se nachází jak elektrolyzéry, tak i palivové články na principu 

nízkoteplotní technologie PEM. Obě zařízení včetně koncepce vodíkové laboratoře jsou rozebrány 

v teoretické části, kapitola 3 a kapitola 4, disertační práce, na kterou plynně navazuje praktická část 

se množstvím důležitých experimentálních měření týkajících se vodíkových zařízení s technologií 

PEM. Podstatná metodika měření se týká elektrolyzéru Hogen GC600, který velmi ovlivňuje celkovou 

účinnost vodíkového systému, což je podrobně uvedeno v kapitole 6., kde bylo ověřeno, 

že elektrolyzér Hogen GC600 je v použitém systému zařízením s nejnižší účinností. 
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12. POSSIBILITIES OF FURTHER DEVELOPMENT OF 

RESEARCH 

One possibility for further development of the hydrogen economy research is a methodology 

that changes physical parameters on electrolysers with PEM technology. Main focus would 

be on electrolysers that use PEM technology with higher performance and higher flow rates 

of hydrogen. The methodology should increase the efficiency of both the electrolyser 

and the hydrogen system by a considerable amount.   

Further development of hydrogen technology should be focused on fuel cell 

improvement - during operation, they produce significant amount of waste heat, which is not further 

utilized and is just released into the environment. Low temperature fuel cells have a temperature 

of about 70 ° C at maximum load. Although the temperature is not high, aforementioned heat could 

be used in the metal hydride storage units, which need, in order  to function correctly, around 25°C 

temperature of the water circulating in the system. One possibility is usage of heat transfer through 

the heat exchanger, which would regulate water temperature in the water reservoir. If heat is taken 

from a high-temperature fuel cell, the temperature will be in the order of hundreds ° C and heat 

recovery will be more effective. 
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13. CONCLUSION 

One of the ideas of dissertation was to focus on the concept of photovoltaic power plants and 

hydrogen technology with detailed descriptions of the hydrogen accumulation located at the VSB - 

TUO. Electricity from photovoltaic panels is used to produce hydrogen. The produced gas is stored in 

appropriate hydrogen accumulation reservoirs and ready as fuel for reconversion into electrical energy 

using a fuel cell. It can also be further utilized for industrial purposes. 

The idea of hydrogen accumulation begins to be current abroad and Czech Republic should not 

be behind in the hydrogen accumulation trend. Hydrogen technology can without a problem solve the 

issue of stochastic supply of electricity from photovoltaic plants by converting produced electricity to 

chemical energy instead of transferring it into the power system. Contribution of photovoltaics into 

supply/load imbalance would be thus eliminated. Photovoltaic power plants still pose a burden on the 

power system, not a "green energy" bonus, regarding the supply of electricity into the power system. 

The combination of photovoltaic power plant and the hydrogen economy in the future may 

substitute photovoltaic power plant in combination with batteries or other accumulation system.  

The above mentioned idea was the motivation for solving problems of the hydrogen economy, 

which is shrouded both by a few positives (ie. zero-emission energy conversion, no self-discharge ...) 

and negatives (lower efficiency, ...). The idea of the low efficiency is related in this case to the pilot 

project laboratory of fuel cells, in which there are electrolysers and fuel cells on the principle of low-

temperature PEM technology. Both devices including the concept of the hydrogen laboratory are 

discussed in the theoretical part, Chapter 3 and Chapter 4 of dissertation and followed by a practical 

part with a number of important experimental measurements on hydrogen devices with PEM 

technology. Substantial methodology of measurement concerns an electrolyser Hogen GC 600, which 

greatly affects the total efficiency of the hydrogen system, which is described in detail in Chapter 6: 

where it was confirmed that the electrolyser Hogen GC 600 the device with the lowest efficiency in 

the system.  
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