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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.  

 

  



 

Vizionářská slova o energii budoucnosti: „Čím se tedy bude topit, nebude-li uhlí?“ – „Vodou, ovšem 

rozloženou na její prvky!“ Odpověděl Cyrus Smith. „Budou ji rozkládat snad elektřinou, která se stane 

mocnou a hybnou silou. Věřím, že vody bude využíváno jako paliva. Voda je uhlím budoucnosti.“ 

 

TAJUPLNÝ OSTROV 1875 

 

Jules Verne (1828-1905) 
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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. AKUMULACE ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Akumulace elektrické energie je jedním z doposud nedořešených technických problémů. 

Akumulace je důležitá zejména v podmínkách masivního vstupu obnovitelných zdrojů s nestabilní 

dodávkou energie do ES.  

2.1. 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. 

a) Elektrochemické akumulátory 

b) CAES (Compressed Air Energy Storage) systémy 

c) Redox - průtokové baterie 

d) SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) 

e) Superkapacitory 

f) Setrvačníky 

g) 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.  

2.2. 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. 

2.3. Akumulace vodíku 

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

požadavky. V dnešní době existuje několik způsobů jak vodík akumulovat: 

a) Plynné skupenství - tlakové lahve nebo svazky tlakových lahví. 

b) Kapalné skupenství - kryogenní nádrže při teplotě -253 °C 

c) Pevné látky - chemicky vázaný do struktury např. v metal hydridů  

d) Jiné způsoby skladování - metan, amoniak, které se snadněji zkapalňují 
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3. 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 1. 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 1: 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). 

Polykrystalické FV panely Schott Poly 165 

Na střeše laboratoře jsou umístěny fotovoltaické panely viz Obrázek 2. Sklon všech 

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

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 3. 

  

Obrázek 3: Polovodičové měniče zapojené do řídicího systému 
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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 

se o elektrolyzér typu PEM (Proton Exchange Membrane), Obrázek 4, 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 1. 

 

Obrázek 4: Elektrolyzér Hogen GC600 

Tabulka 1: 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 

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 
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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 5. Vzhledem k nejvyššímu provoznímu tlaku 13,79 bar, 

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

 

Obrázek 5: Tlakové láhve pro akumulaci vodíku 

Palivový článek 

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

s technologií PEM viz Obrázek 6 jejich technické parametry jsou uvedeny v Tabulka 2. Ke správné 

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

Tabulka 2: 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 

Provozní životnost (hod) 1500 

Provozní tlak (bar) 0,7 – 17,0 

 

 

Obrázek 6: Modul palivového článku Nexa Ballard Power System 
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4. 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.  

4.1.  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 7. 

Výzkum popisuje ucelený rozběh elektrolyzéru včetně procesu předehřátí a natlakování vodíkového 

potrubí (Tabulka 3) které jsou při opětovném spuštění elektrolyzéru Hogen GC600 nutným procesem, 

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

 

Obrázek 7: 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 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 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 

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

se pohybuje kolem hodnoty 39 °C.  
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Obrázek 8: Předehřátí – výkon na fotovoltaických panelech 

 

 
Obrázek 9:Předehřátí – příkon na elektrolyzéru 

 

 
Obrázek 10: Zahřátí – výkon na fotovoltaických panelech 

 

 
Obrázek 11: Zahřátí – příkon na elektrolyzéru 
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Obrázek 12: Před tlakováním – výkon na fotovoltaických panelech 

 

 
Obrázek 13: Před tlakováním – příkon na elektrolyzéru 

 

 

 
Obrázek 14: Natlakované – výkon na fotovoltaických panelech 

 

 

 
Obrázek 15: Natlakované – příkon na elektrolyzéru 
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Tabulka 3: 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 

 

4.2.  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 

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

 

Obrázek 16: 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 19. 

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 17. 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 17: 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 18. 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 7.3. 
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Obrázek 18: Teplotní závislost modulu Nexa na výkonu včetně vlastní spotřeby 

 

Obrázek 19: 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 20 

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 20: Spotřeba palivového plynu (H2) 0 - 1200W a 1200 - 0W 

Obrázek 21 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 21: Křivky vlastní spotřeby modulu palivového článku Nexa Ballard Power System 
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Obrázek 22 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 22: Část úseku průběhu výstupního napětí modulu Nexa při zátěži 1200 W 
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5. 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 23) 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 23: 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 4 

a graficky vyneseny viz Obrázek 24. Nejvyšší hodnotu intenzity naměřil měřicí přístroj Mavolux 

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

Tabulka 4: 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 24: 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 25, byla vypočtena účinnost FV panelů. 

Rovnice 1: 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 2: 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 3: 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 4: 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 25: 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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5.1. 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 26, 27, 28, 30 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 26, 27, 28, 30 znázorňují 

časové průběhy jednotlivých výkonů v systému. [43] 

 

Obrázek 26: Příkon pro elektrolyzér Hogen GC600

 

Obrázek 27: Výkon na vstupu střídače Sunny Island 4248 
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Obrázek 28: 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 29, kde napětí pokleslo z 56,4 V na cca 52 V, a následně došlo k vypnutí elektrolyzéru. 

 

Obrázek 29: Průběh napětí na bateriích 

 

Obrázek 30: Výkon na fotovoltaických panelech 
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5.2. 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 5: 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 6: 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 7: Energie dodaná nabíječem za dobu t1 

 WhtPE CHARCHAR   1  

WhECHAR  02,31599191,791,398   

Účinnost střídače (Sunny Island 4248) 

Rovnice 8: 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 9: 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 10: Energie odebrána střídačem Sunny Island 4248 za dobu t1 

 WhtPE ISLISL   1  

WhEISL  93,39529191,716,499   

Účinnost elektrolyzéru (Hogen GC600) 

Rovnice 11: 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 12: 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 13: Energie spotřebovaná elektrolyzérem za dobu t1 

 WhtPE ELCELC   1   

WhEELC  71,36299191,734,458   

Celková účinnost výrobního procesu vodíku 

Rovnice 14: 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]

  



 

25 

6. 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 31 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 31: 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) 

6.1. 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 5, z nichž je posléze určena nejlepší vhodná kombinace pro nastavení 

parametrů elektrolyzéru. [39,40] 

Tabulka 5: 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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6.2. 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 6: 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 6. 
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Účinnost DC/DC měniče - nabíječe baterií (Sunny Island Charger 40), který je připojen 

na výstup FV panelů: 

Rovnice 15: 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 16: 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 17: 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 18: 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 19: 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 

6.3. 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 20: Procentuální vyjádření celkové účinnosti akumulačního systému 

ηELC% = ηELC · 100 (%) 

Rovnice 21: Výpočet procentuální účinnosti elektrolyzéru Hogen GC600 prvnotní 

ηELC1 = 0,2557 · 100 = 25,57% 

Rovnice 22: 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 23: Celková procentuální účinnost výrobního procesu vodíku 

ηCELK% = (ηCHAR · ηISL · ηELC) · 100 (%) 

Rovnice 24: Výpočet celkové procentuální účinnosti vodíkové akumulace prvotní 

ηCELK% = (0,9599 · 0,9182 · 0,2527)  · 100 = 22,53% 

Rovnice 25: 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 26: Celková účinnost vodíkového systému 

ηCELK% = (ηCELK1 · ηSD · ηFC) · 100 (%) 

Rovnice 27: Výpočet celková účinnosti vodíkového systému prvotní 

ηCELK1 = (0,2235 · 0,936 · 0,3836) · 100 = 8,02% 

Rovnice 28: 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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7. 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 7.3.1. 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. 

7.1. 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] 

7.1.1. 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 32. [25] 

 

Obrázek 32: Blokové schéma termokamery [24] 

7.2. 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 33. Parametry této termokamery jsou uvedeny 

viz Tabulka 7. [24] 

 

Obrázek 33: Termokamera Flir E45 
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Tabulka 7: 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 
 

7.3.  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 19. 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 34: 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 35, 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 35: Termovizní snímek povrchu modulu Nexa Ballard Power System při zatížení 1150 W 

 

7.3.1. 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 34. 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 36. Průběhy povrchové teploty modulu Nexa, změřené ve shodných 

časových bodech jako teploty stacku, jsou uvedeny viz Obrázek 37. 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 36 a Obrázek 37, 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 36, tak i nárůstem povrchové teploty modulu Nexa viz Obrázek 37. 

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. 
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Obrázek 36: Časový průběh teploty modulu (stacku) Nexa při různém zatížení 

Podobné průběhy teplot jsou vykresleny viz Obrázek 37, 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 37: Časový průběh povrchové teploty modulu Nexa při různém zatížení 
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8. 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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9. 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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10. 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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