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Abstrakt 
Práce se zabývá elektrochemickými palivovými články, přeměňující chemickou energii na 

elektrickou a tepelnou energii. V první kapitole je rozebrán teoretický popis palivových článku a jejich 
základní dělení. Další část práce se zabývá způsoby přeměny výstupní elektrické energie. Ve třetí 
kapitole je popis hotových systému využívaných převážně v elektroenergetice. Dále se práce zaměřuje 
zařízení optimalizující chod palivových článků. Poslední kapitola popisuje vlastní měření na systému 
s nízkoteplotním palivovým článkem. 

Klíčová slova 
Palivový článek, PEMFC, DMFC, AFC, PAFC, MCFC, SOFC, plynová turbína, mikroturbína, 
superkapacitor, ultrakapacitor, kogenerace, vysokoteplotní, nízkoteplotní, rekuperace, reforming, 
akumulátor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
Work deal with electrochemical fuel cell, transmuting chemical energy on electric and heat 

energy. In first chapter is out of print theoretic description of fuel cell and their basic division. Next 
part work concerned with means transformation output electic energy. In third chapter is description 
finished system exploited mainly in electricity industry. Below work survey equipment optimizing 
work fuel cell. Last chapter describes personal measuring on system with low - temperature fuel cell.     

Keywords 

Fuel cell, PEMFC, DMFC, AFC, PAFC, MCFC, SOFC, gas turbine, micro - turbine, supercapacitor, 
ultracapacitor, cogeneration, high-temperature, low-temperature, recuperation, reforming, 
accumulator.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

µGS Označení plynové mikroturbíny 
AC Označení střídavého proudu 
AFC Alkaline fuel cell 
D Označení polovodičové diody 
DC Označení stejnosměrného proudu 
DMFC Direct metanol fuel cell 

EDLCS 
Electric Double Layer Capacitors; Elektrochemický dvouvrstvý kapacitor 
(superkapacitor) 

FC Fuel cell; Palivový článek 
FF Flow field - desky s rozvodnými kanálky 
I,i Elektrický proud 
L Indukčnost; jednotka 1 H (Henry) 
MCFC Molten carbonate fuel cell 
MEA Membrane electrode assembly, Membránové uskupení 
PAFC Phosphoric acid fuel cell 
PČ Palivový Článek 
PEMFC Proton Exchange membráně fuel cell 
R Elektrický odpor; jednotka 1 Ω 
SOFC Solid oxide fuel cell 
T,t Čas, jednotka 1 s (sekunda) 
Ty Tyristor 
U,u Elektrické napětí; jednotka 1 V (Volt) 
W Watt; jednotka elektrického výkonu 
Z Impedance, jednotka 1 Ω 
π Ludolfovo číslo (pí) 
ω Uhlová rychlost; jednotka 1 rad/s 
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Úvod 
V současné době, kdy se v širší veřejnosti mluví o ekologii a alternativách současných 

elektráren, nebo automobilů spalujících fosilní paliva, přináší palivové články (PČ) velmi perspektivní 
zdroj elektrické energie. Díky své vysoké účinnosti jsou jejich emise (CO, CO2, SOx, NOx) velmi 
nízké, nikoliv však nulové. Je důležité brát ohled na původ paliva. Systémy s palivovým články 
pracují jak s čistým vodíkem, tak i s fosilními palivy, ze kterých je vodík získáván. Také může být 
vyráběn z obnovitelných zdrojů, a tedy pracovat jako velice ekologický zdroj. 

Palivové články jsou moderním, spolehlivým zdrojem elektrické i tepelné energie zahrnující 
oblast stacionárních jednotek i mobilních aplikací, které se dnes testují nebo již komerčně využívají po 
celém světě. Produktem PČ není jen elektrické energie, ale také energie tepelná. Proto také je celková 
účinnost systém tak vysoká (až 90%). [1] 

V první kapitole je popsán základní princip palivových článku, včetně základních dělení. 
Popis se zabývá pouze samotnými palivovými články, jejich reakcemi, pracovními teplotami, 
používanými materiály a podobně.  

Jelikož je výstupní energii PČ upravovat, jsou v druhé kapitole popsány základní způsoby 
přeměny elektrické energie. Nejdřív jsou probrány měniče upravující velikost výstupního napětí, 
protože v důsledku toho, že palivový článek je měkký zdroj, dochází u něj k dynamickým dějům 
závislých na vnějších vlivech. Výstupní napětí je tedy nestále. Dále je v této kapitole popis střídačů, 
protože rozvod elektrické energie i mnoho elektrických spotřebičů pracuje se střídavým proudem. 

Třetí kapitola seznamuje s již hotovými systémy s palivovými články. Rozděleny jsou podle 
použitého typu PČ. Jsou zde popsány testující se systémy, připravované pro další využití, ale i 
komerční systémy. Do této části byly zahrnuty především stacionární jednotky velkých výkonů 
využívané v elektroenergetice. 

V další části se popisují možnosti optimalizování chodu celého systému tak, aby fungovaly 
jako kvalitní a spolehlivé zařízení pro výrobu elektrické energie. Vyjmenovány jsou dva způsoby. 
První z nich je dlouhodobější shromažďování energie v akumulátorech a druhý je krátkodobá 
akumulace energie v superkapacitorech. U každého z těchto způsobů je uveden teoretický popis i 
oblast využití. 

Poslední kapitola je experiment změřený v laboratoři palivových článků VŠB Ostrava. Byla 
zde změřena zatěžovací charakteristika se záznamem spotřeby paliva. Také se měřila součinnost 
palivového článku se střídačem a superkapacitorem. 
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1 Teoretický rozbor funkce palivového článku 
 

Palivový článek (PČ) je elektrochemické zařízení, které přeměňuje energii obsaženou v palivu a 
okysličovadlu na energii elektrickou a tepelnou. Tento princip je opakem elektrolýzy vody. Všechny 
reakce probíhají v membránovém uskupení (MEA). To je složeno z membrány (elektrolytu) vodivé 
pro ionty, elektrod a katalyzátoru.  

Jako palivo se používá vodík, který může být čistý (vodíkové tlakové nádoby), nebo může 
pocházet z fosilních paliv (zemní plyn, metan). Tyto paliva se zpracovávají v zařízení zvané 
reformátor. Pomocí něj je z paliva extrahován vodík, většinou s obsahem nečistot. Okysličovadlem 
může být čistý kyslík, ale pro velkou řadu systému s palivovým článkem se používá vzduch při 
atmosférickém tlaku, procházející kompresorem a pod tlakem vháněn do reakce. 

 
Obr. 1 

Teoretické maximální napětí PČ je přibližně 1,2 V DC. Z pohledu elektrotechnika je měření 
napětí naprázdno nemožné, protože palivové články pracují, pouze pokud je na ně připojena zátěž. 
V opačném případě neprobíhá reakce. Optimální pracovní napětí, používající se v praxi je 0,5 – 0,7 V. 
Výstupní napětí je stejnosměrné. Odpadem je produktová voda a teplo. Teplo se dá dále využít 
v kogeneraci.  

 

1.1 Základní rozdělení palivových článku 
 Palivové články můžeme rozdělit : 

• Podle provozní teploty 
 Nízkoteplotní 
 Vysokoteplotní  

• Podle iontové vodivosti 
 Kationová 
 Aniontová  

 

Energie 
vodíkového 
paliva 

Energie 
okysličovadla 

Elektrická 

Tepelná energie 

Odpadní voda 

Palivový 
článek 
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• Podle elektrolytu 
 AFC – Alkalické palivové články. Elektrolytem je hydroxid draselný 
 PEMFC – tuhý polymerový elektrolyt 
 PAFC – elektrolyt z kyseliny fosforečné 
 MCFC – elektrolyt tvořen roztavenými uhličitany 
 SOFC – elektrolyt z oxidů kovů 

 

1.2 Vysokoteplotní palivové články 
 Vysokoteplotní FC umožňují díky své vysoké pracovní teplotě (nad 600 C) vnitřní reforming 

lehkých uhlovodíkových paliv. Mezi tyto paliva patří například metan, který je za přítomnosti vody 
rozkládán na vodík a uhlík. To je výhoda těchto článků, protože není potřeba dalšího zařízení na 
zpracování paliva a také je možno využívat jiná paliva než je čistý stlačený vodík. Zároveň jakákoliv 
přídavná zařízení nám snižují celkovou účinnost systému palivových článků, a proto absence zařízení 
na zpracování paliva nám účinnost zvyšuje. Avšak palivové články s rostoucí pracovní teplotou 
uvolňují méně energie. Vysokoteplotní FC uvolňují také vysokoteplotní odpadní teplo, které se dá 
využívat ke kogeneraci. Reakce těchto palivových článku probíhá díky vysoké teplotě jednoduše a 
není potřeba u nich používat drahé katalyzátory, například platina. Výhody těchto článků jsou 
využívány především v elektrárenství, k výrobě elektrické energie, protože převažují nad nevýhodami. 
Mezi nevýhody patří především degradace materiálu vlivem vysoké teploty a pomalý start.  

Nejpoužívanější vysokoteplotní palivové články jsou: 

-MCFC (Molten carbonate fuel cell) – FC elektrolyt z tavených uhličitanů 
-SOFC (Solid oxide fuel cell) – FC elektrolyt z pevných oxidů 
 
Tab. 1. – Vysokoteplotní palivové články 
 MCFC SOFC 
Elektrolyt Tavené karbonáty lithia, 

vodíku, draslíku 
Oxid zirkoničitý s příměsí ytria 

Pracovní teplota °C 600-700 800-1000 

Pohyblivý iont CO3
2- O2- 

Účinnost % 45 – 60 50-65 

Výkon kW Řádově MW Řádově MW 

Palivo Vodík, nepřímá paliva Všechna paliva bez reformování
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1.2.1 Palivové články MCFC 
 Tyto palivové články využívají jako elektrolyt tekuté uhličitany. Ten je schopný vést ionty 
CO3

2- z katody na anodu, což je naopak, než je tomu u nízkoteplotních palivových článků. Elektrolyt 
je uchováván v keramické matici (pojivu) z LiAlO2. Anoda je vyrobena ze slitin niklu a katoda zase 
oxidy stejného kovu.   

 Pracovní teplota těchto palivových článku je 600-700°C, kdy alkalické uhličitany vytváří 
vysokou vodivost pro tekuté soli a s uhličitanovými ionty zajišťují iontovou vodivost.  

 

Obr. 2 Palivový článek MCFC 

Reakce: 

Parní reforming: 
CH4 + H2O → 3H2 + CO  
Na anodu je dopraven metan a za přítomnosti vody probíhá tato reakce. 

Reakce na anodě: 
 H2 + CO3

2- → H2O + CO2 + 2e- 
 Tato reakce probíhá při použití jakéhokoliv paliva a při použití pouze uhlovodíkového paliva 
je reakce následující: 
 CO + CO3

2- → 2CO2 + 2e- 
Reakce na katodě: 
 2O2 + 4CO2 + 8e-  →  4CO3

2- 
 Opět tato rekce probíhá bez ohledu na druhu paliva. 
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Celkovou reakci článku zjistíme spojením rekce na anodě a katodě probíhající při bez ohledu na druh 
paliva: 
  2H2 + O2 → 2H2O 
A při použití uhlovodíkových paliv je konečná reakce: 
 CO  +  1/2O2 → CO2 
Výhody a nevýhody: 

+ Samovolný vnitřní reforming, využítí lehkých uhlovodíkových paliv (metan).  
+ Produkce vysokopotenciální teplo využitelné ke kogeneraci.  
+ Bez potřeby používat katalyzátor z ušlechtilých kovů. 
 - Vysoké požadavky na použité materiály, které při vysokých teplotách degradují 
-  Citlivost na obsah síry (především anoda), která při vyšší koncentraci snižuje výkon článku. 
- Vysoká teplota vyžaduje delší rozběh pro rozehřátí. 
 

1.2.2 Palivové články SOFC 
 Použitý elektrolyt, tuhý keramický materiál na bázi oxidů, vede kyslíkové ionty O2- od katody 
k anodě. Nejrozšířenější elektrolyt je u tohoto druhu palivových článku oxid zirkoničitý ZrO2, který je 
při teplotě nad 800°C vodivý pro kyslíkové ionty a nevodivý pro elektrony. 

 Anoda je vyrobena z materiálu na bázi niklu a Y2O3 stabilizované mřížkou ZrO2. Anoda má 
porézní strukturu, aby zaručkovala dobrý transport plynu a měla co největší plochu. Stejně jako u 
MCFC palivová článku, může být anoda přizpůsobena k reformování paliva, jako je metan. Katoda je 
stejně porézní strukturu jako anoda a to ze stejných důvodů. Vyrábějí se z LaMnO3 dopovaného Sr, 
nebo z oxidu s vodivostí typu P a iontovou a elektronovou vodivosti.  

 

Obr. 3 Palivový článek SOFC 
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Uspořádání palivového článku může byt z hlediska elektrod a elektrolytu rozděleno do tří skupin: 

‐ Planární uspořádání 
‐ Trubkové uspořádání 
‐ HPD uspořádání  

Nejvíce používané je uspořádání trubkové, které vyvíjí firma Siemens Westinghouse.  V současné 
době se začíná více vyvíjet planární uspořádání. Výroba těchto článků se dá jednoduše automatizovat 
a tak snížit výrobní náklady. Elektrody tohoto uspořádaní jsou ale při vysokých teplotách málo odolné 
proti mechanickým napětím. 

Reakce: 

Bez ohledu na druhu paliva: 
Anodová reakce:  H2 +  O2- =>  H2O + 2 e-  
Katodová reakce: 1/2O2  + 2 e- =>  O2-  
Celková reakce: H2 + 1/2O2  =>  H2O 

Při použití uhlovodíkového paliva: 
Anodová reakce:  CO +  O2- =>  CO2 + 2 e-  
Celková reakce: CO + 1/2O2  =>  CO2 

 

Vysokopotencionální teplo palivových článku se dá využít pro další provoz palivového článku 
a také pro ohřev vody v objektu, nebo zařazením do okruhu s parní turbínou (větší výkony). Při použití 
tepla pro další provoz palivového článku se rozumí využití k reformování palivových plynů a ohřevu 
vzduchu vstupujícího do reakce. 

 Vysokoteplotní palivové články se dnes používají k výrobě elektrické energie tam, kde nejsou 
vysoké požadavky na skladnost a rychlost startu. Proto se objevují v elektrárnách nebo na lodích. 

 Vzhledem k vysoké pořizovací ceně vysokoteplotních palivových článku bude další zaměření 
na nízkoteplotní palivové články, které jsou dostupnější a také bližší laickému uživateli elektrických 
spotřebičů.  

1.3 Nízkoteplotní palivové články 
 Nízkoteplotní palivové články pracují obvykle při teplotách kolem 100°C, a kvůli této nízké 
teplotě se u nich nedá využít vnitřní reforming jako u vysokoteplotních palivových článků.  Proto musí 
byt zajištěn vnější zdroj vodíku dodávaný buď přímo z tlakových láhví s čistým vodíkem, anebo může 
palivový článek doplněný reformerem, který nám bude extrahovat vodík z jiných nepřímých paliv 
(zemní plyn, metanol). Díky nízké teplotě je start těchto palivových článku rychlý a využívá se hlavně 
u mobilních aplikací. 
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Nejvyužívanější nízkoteplotní palivové články jsou: 

‐ AFC (Alkaline fuel cell) – Alkalické palivové články 
‐ PEMFC (Proton Exchange membráně fuel cell) – Palivové články s protonovou membránou 
‐ DMFC (Direct metanol fuel cell) – Palivové články s přímým zpracováním metanolu  
‐ PAFC Phosphoric acid fuel cell) – Palivové články s elektrolytem z kyseliny fosforečné 

Poslední zmiňovaný typ palivových článku (PAFC ) uvádí některé prameny v kategorii 
středoteplotních palivových článků, protože jejich pracovní teplota se pohybuje při teplotách až 
250°C. 

 
 Tab. 2. – Nízkoteplotní palivové články 
 AFC PEMFC DMFC PAFC 
Elektrolyt Hydroxid 

draselný 
KOH 

Iontoměničná 
membrána 

Iontoměničná 
membrána 

Kyselina 
fosforečná 

Pracovní teplota °C 60-100 20 – 80 20 – 130 170 – 250 

Pohyblivý iont OH- H+ H+ H+ 

Účinnost % 45-60 40 – 60 40 38 – 45 

Výkon kW Do 20 Do 250 Do 10 50 – stovky 
kW 

Palivo Vodík Vodík 
Reformovaná paliva 

Methanol 
(Etanol) 

Vodík 
Reformovaná 
paliva 

 

1.3.1 Palivové články AFC 
 Prvním z moderních palivových článku je právě palivový článek SGC s alkalickým 
elektrolytem. Ten je tvořen tak aby vedl hydroxidové ionty OH-, které se pohybují, stejně jako u 
vysokoteplotních palivových článků, od katody k anodě. Elektrolyt se vyrábí z roztavené směsi 
hydroxidu draselného KOH, který má vysokou iontovou vodivost oproti jiným alkalickým 
hydroxidům. Elektrolyt u těchto článků můžeme rozdělit podle dvou kritérii a to: 

‐ Podle skupenství elektrolytu: 
o S tuhým elektrolytem 
o S kapalným elektrolytem 

‐ Podle koncentrace KOH v elektrolytu: 
o 85% KOH pro teploty okolo 260°C 
o 35-50% KOH pro teploty nižší než 120°C 
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Jako katalyzátor je možnost použít řadu materiálu: Ni, Ag, drahé kovy a oxidy kovů. Kvalita 
reakce se zaručuje plynulým odváděním vody. 

 

Obr. 4 Palivový článek AFC 

 Tyto palivové články se objevily už při americkém programu pilotovaných kosmických letů 
realizovaný americkou NASA, tedy programu Apollo. Jejich výhodou je vysoká účinnost, nízká 
provozní teplota a tedy rychlý start. Také mají malou hmotnost a objem, ale potřebují složité vodní 
hospodářství. Konstrukční materiály jsou odolné proti korozi a není zapotřebí platinového 
katalyzátoru, nebo ho potřebují velmi málo. Jsou citlivé na oxid uhličitý a tedy jako palivo se musí 
používat pouze čistý vodík. Celková životnost je relativně krátká.  

Reakce: 

Reakce na anodě: 
H2 + 2 K+ + 2 OH-  ⇒  2 K + 2 H2O 
2 K  ⇒  2 K+ + 2 e- 

Reakce na katodě: 
½ O2 + H2O  ⇒  2 OH 
2 OH + 2 e-  ⇒  2 OH- 

Celková reakce: 
H2 + 2 OH-  ⇒  2 H2O + 2 e- 
½ O2 + H2O + 2 e-  ⇒  2 OH- 
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1.3.2 Palivové články DMFC 
 Tyto palivové články jsou speciálním typem článků PEMFC, kdy místo vodíku jako paliva 
používáme metanol. Tato technologie je stále ještě ve vývoji, ale budoucnost mají zaručenou. Nízká 
teplota a nahrazení tlakové láhve s vodíkem za bezpečnější, ekonomicky a uživatelsky přijatelnější 
metanol z nich dělá velice přínosný zdroj do oblasti počítačů a podobných každodenních zařízení. 
Velká výhoda metanolu je, že je kapalný při normálním tlaku. Kondenzační teplota je u metanolu 
64,5 °C, u vodíku je tato teplota -252 °C. To zjednodušuje manipulaci, dopravu i doplňování paliva do 
nádrží. Výhřevnost metanolu je 15900 kJ/l, vodíku je pouze 11 kJ/l. Metanol se také snadněji vyrábí. 
Jeho nevýhoda spočívá v tom, že produkuje, pro palivový článek, škodlivý plynu CO. Katalyzátor se 
proto vyrábí z platiny a ruthenia. Tyto články mají velkou budoucnost především v miniaturních a 
mobilních aplikacích. [1] 

1.3.3 Palivové články PEMFC 
Palivové články PEM je v dnešní době nejpoužívanější nízkoteplotní palivový článek. 

Provozní napětí je v rozmezí 0,5-0,7 V DC, proto se skládají jednotlivé články sérioparalelně, podle 
toho jaký výkon vyžadujeme. Jako palivo se používá čistý vodík, případně reformovaná paliva a jako 
okysličovadlo kyslík nebo vzduch při atmosférické tlaku a nebo stlačený v nádobách.  

PEM články jsou vytvořeny z membránového uskupení MEA (Membrane electrode 
assembly), které je srdcem celého článku. Toto uskupení je tvořeno: 

‐ Elektrodami 
‐ Katalyzátorem 
‐ Polymerickou membránou 

Dále je Membránové uskupení vloženo mezi dvě ,,Flow field (FF)“ uhlíkové desky s rozvodnými 
kanálky, přes které je dopravováno palivo a okysličovadlo k reakci.  

 

Obr. 5 Palivový článek PEM 
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Elektrody 

Elektrody jsou na vnější straně MEA uskupení a zajišťují přechod mezi FF deskami a 
elektrolytem. Materiál elektrod musí být vodivý pro volné elektrony, které se tvoří při reakci. Dále 
musí být nesmáčenlivý (hydrofobní), nekorodující a tenký, aby množství dopravovaného plynu bylo 
co největší a porézní. Tyto podmínky splňuje papír nebo tkanina s uhlíkovými vlákny. Volné elektrony 
přecházejí z anody na katodu. Mezi elektrody a elektrolyt se nanáší vrstva katalyzátoru. Katalyzátor 
nám zrychluje průběh reakce, ale sám se rekce nezúčastňuje. Katalyzátor musí být tedy chemicky 
stabilní, elektricky vodivý a vykazovat vysokou elektro-katalytickou činnost. Tyto vlastnosti má 
platina (Pt), které je ale velmi drahá a zvyšuje cenu celého palivového článku. Dnešní vývoj 
katalyzátor směřuje k co nejmenšímu obsahu platiny při zachování stejného výkonu. 

 

Obr. 6 Palivový článek PEM a MEA uskupení 

Elektrolyt 

 Elektrolyt vyroben polymeru, který se namáčí do tekutého elektrolytu. To je jedno 
z rozpoznávacích charakteristik těchto palivových článků. Tenká plastová membrána je ze 
siřičitanových kyselin dotovaných fluorem, který končí skupinou siřičitanových kyselin skupiny 
SO3

2 (Nafion). Elektrolyt je tedy kyselý stejně jako články PAFC. Tento druh elektrolytu vyžaduje 
přítomnost molekul vody, které se při rekci pohybují společně s vodíkovými ionty při iontové 
výměnné reakci. Obvykle je poměr VODA:VODÍKOVÝ IONT udáván 3:1. 

 Polymerový elektrolyt nesmí vyschnout, protože je tvořen trubicovitou strukturou poskytující 
prostor pro vedení vody. Pokud klesá obsah vody, klesá také vodivost, narušuje se struktura a roste 
odpor mezi membránou a elektrodou, to může vést až k popraskání nebo perforaci membrány. Přestup 
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vody je zajištěn díky skupinám siřičitanových kyselin umístěných na vnitřní straně trubic. Vnější části 
jsou ze smáčenlivého fluorovaného materiálu. Elektrolytu se vyrábí více druhů. Jedním z nich je 
Nafion firmy Dupot. Také společnost Ballard má patentované své typy.  

 Elektrolyty musí mít tedy tyto základní vlastnosti: 

‐ Musí být dielektrikem pro volné elektrony 
‐ Musí mít vysokou iontovou vodivost 
‐ Rozměrovou a mechanickou stálost (vyboulení…) 

 

    a)     b) 

Obr. 7 a) Nafion firmy Dupot; b) struktura Nafionu 

 „Flow-field“ desky  

 Tyto desky rozvádějí palivo a okysličovadlo k oběma elektrodám MEA uskupení. Rozvod 
plynů je zajištěn kanálky serpentinovitého tvaru maximalizující kontakt s membránou. Tvary Flow 
field desek jsou vyráběny podle požadavků použitých Palivových článků. Tvar kanálku na těchto 
deskách je důležitý pro stály výkon, homogenní výrobu elektrické energie a funkci vodního 
hospodářství. Desky jsou elektricky vodivé a přenášejí nám vyrobenou elektrickou energii až ke 
konečným deskám, ze kterých tuto energii odebíráme do elektrického obvodu. Materiálem je grafit, 
protože deska musí být vodivá a navíc je relativně levný. Desky s rozvodnými kanálky jsou buď 
vylisované, nebo vyfrézované. Součástí FF desek jsou i kanálky pro rozvod chladicího média. Těsnění 
mezi deskami zaručuje, že se jednotlivé média nesmísí.  
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Obr. 8 Některé druhy Flow Field desek (Flow field plates) pro články PEM 

 Zvlhčovače 

 Jak už bylo zmíněno, protonová membrána PEM článků nesmí vyschnout. Proto jsou plyny 
před dodáním k rekci zvlhčovány, aby bylo dosaženo dané iontové vodivosti. Množství vody, které 
dokáže plyn pojmout, závisí na teplotě. Teplejší plyn dokáže pojmout větší množství vody. Zvlhčování 
je vhodné provádět při teplotě blízké provozní teplotě článku. Pokud by byla teplota nižší, může vodní 
pára kondenzovat při přestupu z teploty vyšší do nižší.   

 Zvlhčovače máme dva druhy: 

‐ Vnější 
‐ Vnitřní 

Vnitřní zvlhčovače jsou podobné Flow field deskám. Vyrobené jsou z grafitu a začleněny do 
palivového článku. 
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2 Rozbor měničů vhodných pro provoz s palivovým článkem 
 

Elektrické napětí vystupující z palivového článku je stejnosměrný (DC). Pro oblast mobilních 
aplikací je to vyhovující. Ovšem palivové články jsou při provozu ovlivněny mnoha vnějšími vlivy. 
Například jejich provoz a výstupní energie závisí na teplotě a tlaku, proto jsou závislé na prostředí, ve 
kterém pracují. Abychom tedy mohli využívat elektrickou energii, musíme článek vybavit napěťovým 
regulátorem, DC/DC měničem nebo pulzním měničem. Tyto prvky nám fixují napětí na požadovanou 
hodnotu. 

Pro ostatní použití je třeba regulovaný stejnosměrné napětí, převést na střídavé napětí (AC). 
V domácnostech postačí většinou jednofázový AC proud, ale v průmyslovém odvětví a pro rozvod 
elektrické energie je už potřeba trojfázové střídavé napětí. 

 Pro účely regulace jsou důležité elektronické spínací prvky. Nejdůležitější z nich jsou: 

‐ Tyristor 
‐ MOSFET tranzistor 
‐ IGBT tranzistor 

Ve výkonové elektronice jsou nejvíce využívané tyristory, které snesou maximální napětí 4500V. 
Zjednodušený princip všech tří spínacích prvků je, že vodivost mezi kolektorem a emitorem ( drain, 
source) je zajištěná bází (gate), na kterou je přivedeno určité napětí.  

2.1 Stejnosměrné měniče (Regulátory) 
Stejnosměrné (DC) měniče můžeme rozdělit na: 

‐ Přímé  
‐ Nepřímé  

U nepřímých se stejnosměrné napětí převede nejprve na střídavé a poté zpět na stejnosměrné, ale 
na požadovanou hodnotu.  

Přímé DC měniče se označují jako pulzní a jde o periodicky spínaný tyristorový spínač, který 
může fungovat jako: 

‐ Snižovač napětí 
‐ Zvyšovač napětí 
‐ Pulsně řízený odpor 

Na Obr. 9 je schéma měniče pro snižování napětí. Je tvořen spínačem V a nulovou diodou VO. 
Ty tvoří část pro řízení výstupního napětí, které je menší než napětí na výstupu z palivového článku. 
Při sepnutí spínače se na zátěži objeví napětí ud a obvodem protéká proud iV. Při vypnutí spínače klesá, 
vlivem indukce L (kde se akumuluje část energie), proud nulovou diodou iVO s časovým prodlením. 
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Perioda spínaní je T. taje dále rozdělena na T1, kdy je spínač sepnutý a T2, kdy je spínač vypnutý. 
Napětí na zátěži potom můžeme vypočítat ze vztahu: 

U
T
TU di ⋅= 1   (V)  

 

Obr. 9 Puslní měnič pro snižování napětí 

Schéma na Obr. 10 popisuje měnič pro zvyšování napětí. Opět je tvořen spínačem V a diodou 
VO. Také zátěž je stejná jako v předešlém případě. Při sepnutí spínače V se zkratuje zátěž. Zdroj není 
zkratován díky diodě VO. Spínač je zapnut v době T1. Obvodem protéká proud iV=id. Část energie se 
akumuluje v indukčnosti L. Vypnutý stav je v době T2, kdy teče proud iVO přes diodu do zdroje.  

 

Obr. 10 Puslní měnič pro zvyšování napětí 

           [2,3] 
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2.2 Střídače 

2.2.1 Jednofázové střídače 
Jednoduchý jednofázový střídač je sestrojen ze čtyř elektronických spínačů zapojených do „H-

můstku“, které jsou ještě přemostěny polovodičovými diodami. Cívka a rezistor ve schématu 
představují zátěž s indukčnosti a odporem.  

 

Obr. 11 Jednofázový střídač v můstkovém spojení 

Spínače se při provozu spínají do kříže. Nejdřív jsou sepnuty spínače Ty1 a Ty4 a proud teče z leva 
doprava přes zátěž tvořenou odporem a cívkou. Po vypnutí proud protéká antiparalelně zapojenými 
zpětnými diodami D3 a D2. Diody slouží k tomu, aby se napětí při vypnutí spínačů nezměnilo 
skokově, ale kleslo na nulovou hodnotu postupně. Poté jsou sepnuty spínače 2 a 3 a princip funguje 
stejně. Pouze proud teče opačně.  

Další možností je použít jednofázový střídač v uzlovém spojení (Obr. 12). Na rozdíl od předešlého 
obvodu je tento střídač vybaven transformátorem, který je nejen důležitý pro činnost tohoto obvodu, 
ale také je s jeho pomocí možná úprava velikosti napětí na zátěži R, L.  

Při sepnutí tyristoru Ty1 je na levou polovinu primárního vinutí připojeno DC napětí, které se 
objeví i na sekundárním vinutí. Proud na zátěži narůstá exponenciálně. Vlivem indukčnosti L a zpětné 
diody D2 pokračuje proud zátěže ve stejném smyslu, ale přitom exponenciálně klesá. Proud tekoucí 
přes diodu D2 se uzavírá přes pravou stranu primárního vinutí. Když poklesne proud diody D2 na 
nulu, sepne se tyristor Ty2. Při tom proud zátěže změní smysl a pokračuje v původním poklesu. 
Dioda D1 má stejnou funkci jako D2. 
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V moderních systémech se objevují mikroprocesorové obvody řízení spínacích pulzů. Obvod je 
opět stejný. Výstupní napětí je monitorováno procesory a porovnáváno s horní a dolní hranici, která 
tvoří toleranční pásmo pro hodnoty výstupního napětí. Nevýhodou tohoto systému je, že dochází 
k velké četnosti spínání. Většina ztrát je způsobena právě spínání a vypínaní elektronických spínačů, 
proto celková účinnost střídače je snížena.        [1,3] 

 

Obr. 14 Řízení pomocí tolerančního pásma              

2.2.2 Třífázové střídače 
Jako třífázové střídače je možno použit tří jednofázových střídačů. Každý z nich se připojí na 

jednu fázi. Vždy je nutno zajistit aby byly fáze vzájemně posunuty o 120°. Nebo můžeme použít 
třífázový můstkový střídač (Obr. 15). Opět v něm jsou použity tyristory jako elektronické spínače. 
K nim jsou antiparalelně připojeny zpětné diody fungující jako zpětný usměrňovač a zároveň dovoluje 
zátěži odebírat jalový výkon. Ovšem diody mají význam jen při reálné zátěži, tedy RL. U čistě 
odporové zátěže se diody neuplatňují. Zátěž může být připojena jak do hvězdy (Y), tak do 
trojúhelníku (D). Tyristory Ty1, Ty2, Ty3 tvoří katodovou skupinu a Ty4, Ty5, Ty6 anodovou skupinu. 
Přes střídač se uzavírá proud, pokud je sepnut alespoň jeden spínač (tyristor) z anodové skupiny a 
zároveň alespoň jeden z katodové skupiny. 

Horní 
hranice 

Referenční 
průběh

Dolní 
hranice

Okamžitý 
průběh 
proudu 

Průběh napětí
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Obr. 15 Třífázový střídač v můstkovém zapojení 

 

Obr. 16 Časový průběh proudu pro odporovou zátěž 

            [1] 

2.3 Hotové měniče pro paralelní a ostrovní režim 
Pro provoz palivových článků se vyrábějí už hotové měniče, které upravují stejnosměrný 

vstupní napětí na střídavé. Existuje řada firem vyrábějící tyto měniče s různými vstupními i 
výstupními parametry. Jedním z nich je firma SMA Solar Technology, jejíž produkty byly použity při 
experimentu (kapitola 5.). Při měření jsme použili výrobek s označením SUNNY BOY 1100. 
Maximální vstupní hodnoty napětí jsou 400 V DC a 10 A. Výstupní jmenovitý výkon 1000 W. Tento 
výrobek je jednofázový a je připraven pro připojení do sítě venkovního vedení, tedy pro paralelní 
režim viz Obr. 17. Tyto měniče spolupracují s vedením a udržují síťový kmitočet.  

R1 

R2 

R3 

t 
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Obr. 17 Paralelní režim 

Pokud není k systému připojená síť a palivový článek vyrábí energii pro odběratele, nazývá se 
tento režim jako ostrovní. Na Obr. 18 je schéma připojeného palivového článku přes měnič HYDRO 
BOY. Ten pracuje při vstupním DC napětí v rozmezí 20-55 V. Výstupní výkon je 1100 W při napětí 
230 V. Účinnost je udávána 91 %. Pomocí PČ je přes DC/DC měnič nabíjen akumulátor. Pro ostrovní 
režim je ve schématu vložen zařízení Sunny Island. Důležité při ostrovním režimu je udržování síťové 
frekvence. 

 

 

Obr. 18 Ostrovní režim 

            [10] 
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3 Návrh systému s palivovým článkem pro výrobu elektrické energie 

3.1 Systémy s články PAFC 
Články PAFC jsou v dnešní době nejvíce komerčně využívané PČ. Na celém světě jsou 

instalovány systémy s celkovým výkon větší než 75 MW. Jednotlivé jednotky dosahují výkonů 
v průměru 150 kW. Výjimky jsou jednotky 5MW nebo největší 11MW.  

Tyto systémy jsou umístěny především v Japonsku, kde slouží ke kogeneraci nebo jako malé 
městské elektrárny. Jako příklad lze uvést jednotku PC25 o výkonu 200kW/235 kVA, využívající 
zemní plyn nebo bioplyn. Výstupní napětí je na frekvenci 50/60 Hz a velikost 400/480V. Celková 
účinnost se pohybuje při 87%. Emise CO, SOx, NOx jsou velice malé.         [4] 

 

Obr. 19 Tepelné schéma PC25 

3.2 Systémy s články MCFC 
Systémy s těmito články disponují velkou výhodou, a to vnitřním reformingem. Ten umožňuje 

zpracovávat plynná uhlovodíková paliva přímo. Celkově je jednotka jednoduší a má tedy větší 
účinnost. Články zpracovávající palivo přímo nesou označení DFC (Direct fuel cell). MCFC se hodí 
především pro stacionární jednotky s možnosti kogenerace pro střední a velké výkony. V současnosti 
jsou vyráběny jednotky o velikosti stovek kilowatů a existují i megawattové elektrárny. Pracovní 
teplota se pohybuje okolo 600 stupňů celsia a produkují vysokoteplotní odpadní teplo (450-600°C), 
jenž se dá využít pro přímé vytápění nebo ho můžeme dál použít pro plynovou turbínu (miroturbínu). 
Takové řešení s turbínou zvyšuje účinnost celého systému. Ta může poté nabývat hodnot 50-90%.  
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Obr. 20 Jednotka s palivovým článkem MCFC 

 Využití plynové turbíny je možné využít jak v elektrárnách, kde může celkový výkon být až 
40 MW, ale také pro stacionární jednotky pro jednotlivé budovy nebo části měst a obcí. Na obrázku 
Obr. 20 je uveden modul s 300 palivovými články o jednotlivých výkonech 800 W. Schéma na Obr. 
21 zobrazuje systém s plynovou turbínou. Mikroturbíny (µGS) jsou mnohem menší než klasické 
plynové turbíny. Produkují málo emisí a mají vysokou účinnost. Jdou lehce nainstalovat a vyžadují 
malou údržbu. Díky tomu se hodí pro malé a středně velké společnosti nebo nemocnice. 

 Moduly s články MCFC během posledních let prožily velký vývoj. V roce 1993 byl jejich 
výkon pouhé 2 kW. O deset let již byly 100kW. Dnes se komerčně testují moduly s výkony 250 kW.  

 

Obr. 21 Systém s plynovou turbínou 
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3.3 Systémy s články SOFC 
Na rozdíl od článků typu MCFC je u SOFC nutné nepřímé palivo (zemní plyn) před reakcí 

nejdřív odsířit a poté předreformovat. Jednotky jsou vhodné ke kogeneraci a také pro hybridní systém 
s plynovou a parní turbínou. Odpadní teplo se ale využívá také k reformování paliva. Prvním 
z výrobců, který vyrobil jednotku o velikosti nad 100 kW byla firma Siemens Westinghouse umístěná 
v Nizozemí.  

 

 
 

Obr. 22 Jednotka SOFC Siemens Westinghouse 

 Siemens experimentuje s trubkovitě uspořádanými články, zaručující vysokou proudovou 
hustotu při zachování stejné účinnosti. Pro menší proudové hustoty jsou instalované jednoduché 
trubkové palivové články o rozměrech 2,2 cm v průměru a 150 cm dlouhé. Jedna takováto trubka 
dokáže vyprodukovat výkon až 250 W DC. Anoda je vyrobena z niklu, proto je důležité odsiřování 
paliva. Síra působí na nikl jako jed. Katoda je pórovitá a vyrobena z lantanu. Trubky jsou umístěny 
vertikálně a dnem dolů.  

 

Obr. 23 Popis trubkovitého systému SOFC 
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Obr. 24 Trubkovité uspořádání pro menší a vysoké proudové hustoty 

První výrobek společnosti Siemens pro předkomerční využití je SFC-200. Jedná se o 125kW 
kogenerační systém využívající zemní plyn jako palivo. Celková elektrická účinnost je 44-47%. 
Celková energetická účinnost je předpokládána na více než 80%. Výstupní elektrický výkon je 
125 kW AC. Tepelný výkon se předpokládá 100 kWt. Celý modul je chlazený vzduchem. Není proto 
zapotřebí vodní chladicí hospodářství. Mezi hlavní rysy tohoto systému patří vysoká spolehlivost a 
dostupnost, minimální údržba a automatické řízení. Výhody jsou patrné především pro ekologii. 
Jednotka produkuje minimální emise NOx. SOx, CO, pevné částice a prach jsou téměř neměřitelné. 
CO2 produkuje o 50% méně než konvenční technologie. Celý systém slouží pro výrobu elektrické 
energie s volitelným odběrem energie tepelné (horká voda). Pro poloautomatický start je potřeba 
dodávat vodu. K tomu slouží 150 litrová nádrž na filtrovanou příměstskou vodu. Startovní čas na 
plnou hodnotu výkonu je do 18 hodin.  Dále je provoz monitorován přes telekomunikace. Celková 
váha je 25 tun a rozměry 11,4x2,9x3,7 m. 

Na Obr. 25 je schéma hybridního systému palivového článku SOFC a plynové turbíny. Tento 
systém pracuje při tlaku vyšším než tlak atmosférický. Zvýšení tlaku zvýší i výstupní výkon. 
Například tlak tří atmosfér je zvedné výkon o 10%. Při pracovní teplotě 1000 stupňů celsia vzniká 
vysokoteplotní odpadní teplo použitelné pro plynovou turbínu. Princip je naznačen na schématu. 
Vzduch vniká přes filtr do kompresoru. Stlačený poté prochází rekuperátorem a do palivového článku. 
Také palivo prochází přes rekuperátor a dále přes odsiřovací jednotku před dodáním k reakci. Horký 
vzduch pod tlakem je poté vháněn do plynové turbíny, která pohání jak kompresor, tak i generátor. 
Výstup z turbíny má stále dost vysokou teplotu (200°C), aby nám mohl ohřát vodu v rekuperátoru. 
Výstupní výkon je dán elektrickým výstupem z článku SOFC a z generátoru. Oba výkony jsou 
stejnosměrné a je třeba je před dodávkou do sítě převést na střídavý. Jako první přišel s tímto 
systémem Siemens, jehož jednotky dosahují výkonů až 300 kW.                           [4,11] 

Katoda (vzduch) 

Elektrolyt 

Anoda (palivo) 
Tok elektronů
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Obr. 25 Hybridní systém SOFC/plynová turbína 

3.4 Systémy s články PEMFC 
Články PEM jsou pro standardního uživatele nejbližší, protože jejich využití je především 

v oblasti malých přenosných zdrojů elektrické energie. Jedním z výrobců PEM článku je firma Ballard 
Power Systém, která vyvinula kompletní přenosný modul, nesoucí označení Nexa.  

Nexa do sebe zahrnuje samostatný stack palivového článku a další podpůrné zařízení. Ty 
zajišťují dodávku paliva a okysličovadla k reakci, zvlhčování vzduchu produktovou vodou, chlazení 
pomocí ventilátoru. Dále je vybaven snímači, sledující celou řadu veličin. Vše je zpracováno 
v procesorové jednotce. Celý modul je možno připojit k počítači a pomocí monitorovacího softwaru 
sledovat průběhy jednotlivých veličin.  

 

Obr. 26 Modul Nexa Power System firmy Ballard 
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Celkový výkon Nexa modulu je 1200 W. Napětí se pohybuje v závislosti na podmínkách a 
zatížení od 22 do 50 V. Hodnota nominálního napětí je 26 V a jmenovitý proud je 46 A. Palivo je 
vodík s čistotou 99,99%. Jako okysličovadlo je použit vzduch, který je zvlhčován a pod tlakem vháněn 
do stacku. Prostředí může být jak vnitřní, tak i venkovní. Ovšem je důležité aby byl systém chráněn 
před prachem, pískem, deštěm a taky před vysokou, nebo naopak nízkou teplotou okolí (3°C -30°C). 
Rozměry jsou 56 x 25 x 33 cm (d,š,v). Ačkoli je samotný palivový článek tichý, je hlučnost celého 
modulu 72 dB ze vzdálenosti jednoho metru.  

K systému Nexa se vyrábějí další zařízení, jako jsou DC/DC a DC/AC měniče, odporové a 
elektronické zátěže. Stejnosměrný měnič reguluje napětí na stabilní hodnotě 24 V s účinností 96%. 
Také je vybaven startovací a záložní baterií 2 x 12 V a kapacitou 10 Ah. Střídavý měnič má výstupní 
napětí 110 nebo 230 V a můžeme z něj odebírat výkon 1500 W, krátkodobě i 2000 W. Účinnost se 
pohybuje v hodnotách 87-89%. Také je možno připojit blokovací diodu chránící článek před zpětnými 
proudy.    

Firma Ballard se dále zabývala vývojem jednotek PEM článku, využívající zemní plyn 
reformovaný na vodík. Ve spolupráci s německým Alstom vyvinula testovací stacionární jednotku o 
výkonu 250 kW. Byla označena jako P2B. Výstupní napětí je 400 V/50Hz a výkon je dostatečný 
k zásobování elektřinou 50-60 rodných domů. Bylo plánováno celkem devět těchto zařízení a testovací 
režim měl být ukončen v roce 2004. Dále Ballard spolupracoval s japonskou společnosti Ebara 
Corporation. Výsledek je 1kW stacionární kogenerační systém vyhovující potřebám klasických 
japonských domovů. Jednotka dodává jak elektrickou, tak i tepelnou energii. Opět se zde využívá 
reformování zemního plynu. Systém spolupracuje se stávající elektrickou sítí, která dodává energii 
v době, kdy je odběr větší než 1 kW. V roce 2002 byla uvedena druhá generace přinášející několik 
vylepšení, jako je například 40% snížení hluku.     

 

Obr. 27 Ebara Ballard 1kW modul 

                 [1,5,6] 
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4 Možnosti optimalizace chodu palivového článku při výrobě elektrické 
energie 
Palivový článek je měkký zdroj a jeho chod je ovlivněn i jeho vlastní dynamikou. Abychom 

dosáhli požadované spolehlivosti, a kvality chodu přidáváme do systému také optimalizační prvky, 
které nám slouží k vyhlazování výstupního napětí a akumulaci energie při špičkových odběrech. 
Základním prvkem je akumulátor, umožňující skladování energie po určitou dobu. Novinkou jsou 
superkapacitory s velkými kapacitami vyrovnávající nerovnováhu v odběru. 

4.1 Superkapacitory 

4.1.1 Teoretický rozbor 
  Pro akumulaci elektrické energie jsou kondenzátory nejvhodnější, jelikož energii uchovávají 
přímo v elektrické formě a nepřevádí ji na mechanickou nebo chemickou. Každá tato přeměna 
znamená ztráty, a proto akumulace v elektrické formě je ztrátová méně. Klasické kondenzátory mají 
ovšem malou měrnou energii (0,01 Wh/kg) a proto jsou pro uchovávání energie nevhodné. Proto dnes 
se začíná s využitím superkapacitoru, známých také jako elektrochemické dvouvrstvé kondenzátory 
(EDLCS). Jejich výhoda spočívá ve vysoké měrné energii, která je až 100x větší než klasické 
kapacitory. Kapacita se pohybuje v řádech Faradů a díky své konstrukci mají velmi malý sériový 
odpor, což se hodí k rychlému dodávaní energie. 

 

Obr. 28 Superkapacitor 

 Konstrukce superkapacitoru vychází z principu, že kapacita je přímo úměrná velikosti plochy 
elektrod a nepřímo závislá na jejich vzdálenosti. Elektrody jsou proto vyrobeny z aktivovanéhu uhlíku. 
Jeho hlavní využitelnou vlastností je vysoká poréznost. To nám umožňuje dosáhnout plochy elektrod 
až 2000m2/g a to při velmi malé tloušťce (do 10 nm). Elektrody jsou paralelně propojené a oddělené 
tenkým separátorem z papíru, polymerů nebo skleněných vláken a ponořené do vysoce vodivého 
organického elektrolytu.  

Anoda Separátor 
Katoda 
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 Použitelné napětí je omezeno hodnotou disociačního napětí, při které jsou náboje z elektrod 
schopny přejít k iontům v elektrolytu. Při vyšším než disociačním napětí dochází k chemickým 
reakcím, které vedou k vývinu vzduchu a následnému zničení kondenzátoru. U elektrolytů na bázi 
vody je tato napěťová hranice 1.2 V, zatímco u elektrolytů na bázi organických rozpouštědel se tato 
napěťová hranice pohybuje v rozmezí 2 až 3 V. 

 Nabíjení a vybíjení superkapacitoru trvá 0,3 až 30s. Jejich životnost je dána počtem cyklů, 
kterých může být až 106. Pokud v průběhu používání klesne jmenovitá hodnota pod 80% nebo se 
sériový odpor zvýší na dvojnásobek, skončila doba života superkapacitoru. Při návrhu systému se 
musí zajistit, aby teplota elektrolytu nestoupla nad jeho bod varu (83°C). 

 Provedení jsou různá. Od malých pouzder s kapacitami do 10F po větší s různými vývody pro 
rozličné aplikace s kapacitou tisíců faradů. Taky se vyrábějí blokové provedení s několika sériově 
spojenými superkapacitory s pracovními hodnotami napětí do až 125V pro použití v průmyslu. 

  

 

Obr. 29 1) kladná elektroda, 2) záporná elektroda, 3) separátor 

4.1.2 Využití  
 Superkapacitory mají dvojí hlavní využití. Mohou být použity jako záložní zdroj pro zařízení 
s malým příkonem, anebo může být zdrojem špičkového výkonu. Například startování automobilu se 
spalovacím motorem odebírá akumulátoru proud v řádu stovek ampéru. Ze superkapacitoru můžeme 
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odebírat proud ve velikosti až do 400A po několik sekund. Akumulátor není tedy tolik zatěžován a 
zvyšuje se jeho životnost. 

 Společnost Proton Motor Fuel Cell GmbH vyvinula trojitý hybridní systém používaný 
v Německu pro autobusovou dopravu, nákladní automobily a také pro přepravní vozíky na letištích. 
Tento systém využívá vodíkový palivový článek PEM k výrobě elektrické energie, akumulátory k 
uskladnění a superkapacitory, sloužící k vyrovnávání špičkových odběrů a odlehčení akumulátoru, 
které se mohou dimenzovat na menší výkony a mohou být menší a ušetřit tak prostor. Délka provozu 
je 8-12 hodin podle typu použitého systému. Zvýšení odběrů se projevuje nejen při startech ale hlavně 
při provozu, kdy potřebujeme zrychlit. Jejich zpětné nabíjení je zajištěno kinetickou energií 
dopravního prostředku při elektrodynamickém brzdění, která se přeměňuje zpět na elektrickou. 
Tomuto procesu se říká rekuperace.  

 

Obr. 30 Trojitý hybridní systém PM Package MH 30 

Rekuperace je výhodná z toho hlediska, že nám vrací část energie vloženou pro pohon vozidla. 
Největší uplatnění nalezne v prostředcích, jako jsou metro, tramvaje nebo lokomotivy pro posun na 
železnicích, jejichž časté brzdění a velká hmotnost (u lokomotiv), je ideální pro rekuperaci.  
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Obr. 31 Rekuperační obvod navržený na ČVUT katedra El. pohonů 

 Rekuperační obvod na obrázku využívá 100F blok složený ze 27 superkapacitorů a s napětím 
56V. pracovní napětí meziobvodu je 60 až 700V. Použitá tlumivka hraje velkou roli při zvyšovacím 
režimu (vybíjení), která nejen vyhlazuje proud, ale také krátkodobě akumuluje energii potřebnou 
v tomto režimu.     

 

Obr. 32 Systém palivového článku s akumulátorem a superkapacitory 

                        [7,14] 

4.2 Akumulátory  

4.2.1 Teoretický rozbor  
Uskladnění elektrické energie je problémem, který řešíme od doby, kdy se elektřina začala 

používat. Dnešní akumulátory jsou praktický stejné po celou dobu jejich užívání. Změnila se pouze 
technologie, ale princip je stejný.  
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Pojmem akumulátor se označuje sekundární článek, který je potřeba nabít a poté použít jako 
zdroj energie. Primární článek slouží také k dodávce elektrické energie, ale na rozdíl od akumulátoru 
se nadá dobíjet a jejich životnost končí vybitím. Do jisté míry můžeme považovat jako akumulátor i 
například přečerpávací elektrárnu, která využívá energii vody v horní nádrži. Voda se vypustí do 
spodní nádrže (vybíjení) a poté je načerpána zpět (nebo je využít přirozený říční přítok), což 
představuje nabíjení.  

Mezi primární články patří tyto galvanické články: 

‐ Voltův článek  
‐ Leclanché neboli suchý článek 
‐ Zinkochloridový článek 
‐ Alkalický burelový článek 
‐ Články s oxidem rtuti 

Jelikož primární články nejdou zpětně dobíjet je jich využití v systémech s palivovými články 
neefektivní a proto se jimi nebudeme zabývat. 

 Dnes nejpoužívanější sekundární články jsou olověné akumulátory, protože jsou poměrně 
levné, spolehlivé a disponují dobrým výkonem. Elektrolytem je kyselina sírová (35% H2SO4), která 
může být ve formě kapaliny, napuštěna ve skelné vatě nebo v gelové formě, a aby akumulátor vydržel 
jejím kyselým účinkům jsou všechny části vyrobeny z olova. Elektrody jsou pórovité, pokryté vrstvou 
oxidu olovičitého a umístěné co možné nejblíže u sebe, aby bylo dosaženo co nejmenšího vnitřního 
odporu (0,001 Ω), a mezi nimi je umístěn separátor, vyroben tenkých porézních polymerů. Stav 
akumulátoru se určuje podle hustoty elektrolytu (1,26 g/cm3 při 35% koncentraci), kdy 3% změna 
kapacity odpovídá změně hustoty o 0,01 g/cm3, a velikosti nabíjecího napětí.  

 

Obr. 33 Olověný akumulátor 
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Obr. 34 Autobaterie OPTIMA firmy VARTA 

U nových, nabitých akumulátoru je samovybíjením procesem ztraceno 2-3% kapacity za 
měsíc. Tato hodnota však se stářím roste a dosahuje až 30% kapacity za měsíc. Samovybíjení je také 
podporováno vnitřními zkraty, vznikající z několika důvodů. Tyto zkraty představují vodivé spojení 
obou elektrod. Příčinami jsou uvolněné částečky oxidu olovičitého, vysoká hladina kalu, deformace 
elektrod a jiné. Další nežádoucí účinek je sumace elektrod, vznikající nedostatečným nabíjením nebo 
skladováním vybitého akumulátoru. Takto poškozený článek se velice obtížně nabíjí. Jeho oprava 
spočívá v doplnění elektrolytu kyselinou sírovou. U klasických olověných akumulátorů může při 
nabíjení probíhat elektrolýza vody a docházet k uvolňování vodíku, který může vést i k explozi. 
V dnešní době se již používají bezúdržbové hermeticky uzavřené akumulátory. Jejich výhod je hned 
několik. Mají větší životnost, nulovou údržbu, malé rozměry, jsou mechanicky odolné, možnost 
dlouhodobého skladování bez nutnosti nabíjení (malé samovybíjení proudy).  

Dalšími sekundárními články jsou alkalické akumulátory. Mezi ně patří niklokadmiové 
(NiCd) a niklmetalhydridové (NiMH) akumulátory.  

Z těchto dvou druhů alkalických článků jsou starší NiCd články. Vlastnosti mají podobné, ale 
NiMH článek má větší měrnou kapacitu. Jmenovité napětí obou typů je 1,2V a v maximálně nabitém 
stavu má hodnotu 1,35V. za vybitý článek se považuje pokles napětí na 1-0,8V. Niklokadmiové 
články se dají skladovat ve vybitém stavu, což u olověných nešlo, a taky jsou odolné proti 
hloubkovému vybití. NiMH jsou na způsob skladování poněkud náročnější, protože by se měly aspoň 
3x do roka vybít a nabít, avšak tyto články mohou dodávat relativně velký proud. Proto v současnosti 
nahrazují starší NiCd články, které navíc obsahují jedovaté kadmium a jsou tedy hůře likvidovatelné. 

Kladná elektroda obou typů článku je vyrobena z niklu (Ni). Záporná elektroda je u NiCd 
z kadmia. U NiMH je katoda od různých výrobců různá a tajená.  
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Obr. 35 NiCd a NiMH akumulátor         Obr. 36 NiMH akumulátor firmy Matsushita Battery  

      Industrial 

Nejnovějším typem akumulátorů jsou lithiové akumulátory, které vyřazují NiCd a NiMH 
akumulátory z mobilních aplikací, protože mají poloviční hmotnost při stejné kapacitě ve srovnání 
s niklovými akumulátory a nemají paměťový efekt. Životnost však končí přibližně po dvou letech, kdy 
se vnitřní odpor sám od sebe zdvojnásobí (bez ohledu jestli byl používán nebo ne). Také jsou dražší a 
snesou maximálně 500 nabíjecích cyklů. Lithiové články se také děli na dvě skupiny jako alkalické, a 
to na: 

‐ Li-Ion akumulátory 
‐ Li-Pol akumulátory 

Li-Ion články mají kladnou elektrodu vyrobenou z lithiokobaltového oxidu. Záporná elektroda je 
vyrobena z uhlíku s příměsemi lithia. Obě elektrody jsou vloženy do velice agresivního elektrolytu, 
jehož složení je u každého výrobce odlišné. Celý akumulátor je proto vložen do ochranného obalu. 
Napětí jednoho článku je 3,6 V. Každý Li-Ion článek musí být opatřen elektronickou ochranou, 
zabraňující překročení maximálního napětí při nabíjení a vybití pod stanovenou mez. Kvůli tomu není 
možné kombinovat akumulátory od různých výrobců.  

Li-Pol akumulátory jsou téměř identické s Li-Ion. Rozdíl nastává v použitém elektrolytu, který 
není tekutý, ale je pevný. Nemůže tedy vytéct a díky tomu odpadá nutnost masivního ochranného 
obalu, a postačí pokovená plastová fólie. Velkou výhodou je jejich skladnost. Mohou být vyrobeny 
v jakémkoliv tvaru (stejně tak i Li-Ion) a velmi tenké. Jsou lehčí než Li-Ion, avšak kapacitu ztrácejí 
rychleji.    

4.2.2 Využití  
Oblast využití akumulátorů je velmi široká. Od malých přenosných zařízení (hodinky, mobil, 

notebook), po velké záložní napájecí zdroje v průmyslu, nemocnicích a jiné. Olověné články našly 
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nejrozšířenější využití v automobilech, kde tvoří hlavní napájecí část. Také se používají, jako zálohy 
tam kde není problémem jejich malá skladnost. Kromě toho se užívají při poklesech napětí a při 
vzniku proudových špiček.  

Niklokadmiové akumulátory jsou používané ve vojenské a zdravotnické technice, coby zdroje 
nepřerušitelného napájení (UPS), pro provoz nouzového osvětlení, ale také pro startování 
dieselagregátů a pohonu velkých transportních prostředků (vlaků). 

NiMH články mají své největší uplatnění v mobilních zařízeních pro každodenní použití, protože 
nevykazují velké proudové odběry. Vkládají se do mobilu, notebooku, kamer, počítačů, přenosných 
přehrávačů a také do měřicích přístrojů. 

Lithiové akumulátory se používají v malých aplikacích, ale i ve velkých zařízeních jako jsou 
automobily. V nich může sloužit buď jako hlavní napájecí zdroj v případě klasického elektromobilu, 
nebo jako pomocný zdroj v hybridních systémech se spalovacím motorem. Hybridní motory dokážou 
snížit potřebu po elektrické energii z 50 kWh na 10 kWh (uvažováno při hmotnosti 1000 kg, rychlosti 
60 km/h a doby 3 hodiny). Napěťová hladina u těchto motorů je řádově ve stovkách voltů, obvykle 
100-300 V. Výhoda těchto článku spočívá i ve skladnosti. Lithiový článek použitý v hybridním 
pohonu má hmotnost přibližně 160 kg, zatímco olověný dosahuje hmotnosti 500 kg.             

   [8,9,12,15] 
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5 Měření palivového článku v součinnosti s měniči při paralelním a 
ostrovním režimu 

5.1 Měření zatěžovací charakteristiky palivového článku PEM 
Při prvním měření byla měřená zatěžovací charakteristika systému s palivovým článkem NEXA 

firmy Ballard. Systém palivového článku je myšlen samotný stack článku (spojení jednotlivých 
palivových článků do bloku) s podpůrnými zařízeními. Těmito zařízeními je myšlen kompresor, který 
vhání atmosférický vzduch k reakci a také pro ochlazování. Dále je v systému obsažen zvlhčovač, přes 
který je odváděná produktová voda, a je jim také zvlhčován reakční vzduch. Tím je zajištěno 
zvlhčování membrány. Ve stacku palivových článků je umístěn očistný palivový článek (purge cells), 
na kterém se vyhodnocuje stupeň znečištění, kdy se aktivní plocha palivové elektrod (anody) zmenšuje 
vlivem zkondenzované vody nebo usazování nečistot. Při znečištění tohoto očistného PČ je proveden 
„profuk“, kterým se tyto nečistoty odstraní. Profuky probíhají v pravidelných intervalech.  

Celý systém NEXA byl připojen na elektronickou zátěž, umožňující připojení k PC. Pomocí 
počítače je možno nastavit postupné zvyšování zátěže ve zvolené periodě. NEXA má výkon 1,2 kW, 
proto jsme i rozsah zátěže volili od 0 do 1200 W. V průběhu měření byl každou minutu zvýšen 
výkon o 10 W. Perioda v trvání jedné minuty byla zvolena proto, aby bylo dosaženo alespoň 
částečného ustálení pracovní teploty PČ. 

Palivový článek je měkký zdroj elektrické energie. Proto při postupném zatěžování klesá 
napětí PČ a zvyšuje se proud tekoucí zátěží. Zatěžovací charakteristika je znázorněná v příloze pod 
označením „I. Zatěžovací charakteristika“. Pokles napětí při zatěžování se rozděluje na tři části. 
V první části klesá napětí strmějí a je nelineární. Tato fáze se jmenuje aktivační ztráty. Ty jsou 
způsobeny pomalostí reakce na povrchu elektrod a také se část napětí ztrácí v chemické reakci. za 
aktivačními ztrátami se nachází fáze ohmických ztrát. Zde je pokles napětí způsoben odporem elektrod 
a odporem toku iontů v elektrolytu. Zatěžovací charakteristika v oblasti ohmických ztrát by měla být 
lineární, ale vzhledem k tomu že palivový článek je chemický zdroj, a tedy ztráty vznikají i při 
chemické reakci, je průběh v oblasti odporových ztrát nelineární. Třetí fáze se nazývá koncentrační 
ztráty, kdy je narušeno zásobování reakčních plynů. Při měření nebylo poslední fáze dosaženo a křivka 
končí v oblasti ohmických ztrát.  

Při měření zatěžovací charakteristiky se zaznamenával průtok reakčního vodíku v litrech za 
hodinu. Frekvence zaznamenání odpovídá periodě zvyšovaní zátěže, tedy každou minutu. Graf tohoto 
záznamu je uveden v příloze „III. Průtok vodíku“.  

Pro ilustraci bylo měření doplněno o graf výkonů stacku palivového článku, výkonu celého 
systému NEXA i jeho vlastní spotřebu.                       [13] 

5.2 Dlouhodobé měření palivového článku PEM v součinnosti se střídačem 
V druhém měření byly v chodu dva systémy palivových článků NEXA. Oba byly připojené na 

střídač a na napájecí síť. Na jeden z nich byl připojen superkapacitor. Cílem tohoto měření bylo zjistit 
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dynamické vlastnosti PČ při připojení na napájecí síť. Nejdřív byly oba články zapojeny stejně bez 
ultrakapacitoru, aby se zahřály a ustálily na pracovní teplotě. Během měření docházelo k poklesům 
síťového napětí. Jelikož je PČ měkký zdroj docházelo při poklesech k nežádoucím účinkům na PČ. 
Průběh dlouhodobého měření je znázorněn v příloze „IV. Dlouhodobé měření“. 

Do sítě jsme dodávali výkon 1000 W, který jsme si předem nastavili. Celé měření bylo 
zaznamenáváno dvojím způsobem stejně jako v prvním měření. Měřené hodnoty byly zaznamenávány 
pomocí monitorovacího softwaru firmy Ballard, který byl spuštěn dvakrát. Každý systém Nexa byl 
tedy monitorován samostatně. Protože tento software monitoruje pouze hodnoty na samotném stacku 
palivového článku (napětí, proud a další provozní veličiny), měřili jsme také pomocí softwaru 
Labview společnosti National Instruments. Pomocí výstupních hodnot, uložených v textovém editoru, 
z obou programů jsme mohli dále vypočítat jednotlivé účinnosti systému a tedy i ztráty. Účinnost 
samotného systému NEXA 1 se pohybovala okolo hodnoty 80 %. Druhá NEXA 2 měla účinnost 83%. 
Tento rozdíl můžeme odůvodnit tím, že NEXA 2 je novější. Dále jsme s hodnoty vypočítali účinnost 
DC/AC měniče. Oba dva měniče měli přibližně stejnou účinnost a to 89 %. Celková účinnost 
palivového článku a měniče byla u obou zapojení 70%. Ztráty, které vznikly mezi stackem a výstupem 
střídače jsou 30 %, což odpovídá přibližně 440 W. Od této hodnoty musíme odečíst vlastní spotřebu 
jednotky NEXA, pohybující se v oblasti 270 W. Zbytek, tedy 170 W, jsou ztráty vzniklé na střídači a 
přívodních kabelech.  

Použité střídače byly od německé firmy SMA Solar Technology. Tyto produkty nesou název 
Sunny Boy a jsou použitelné i pro solární systémy.  
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Závěr  
 

V bakalářské práci jsou popsány palivové články teoreticky, ale i v praktickém použití. Pro 
energetiku se používají především vysokoteplotní články, které dosahují vysokých výkonů. V oblasti 
miniaturních aplikací se používá nízkoteplotní PČ.  

Pomocí experimentu popsaného v páté kapitole jsme si uvěřili vysokou účinnost nízkoteplotního 
PEM článku. Z měření také vyplynulo, že celý systém s PČ vyžaduje pro svůj provoz určitý výkon 
daný jako vlastní spotřeba.  

Celkově jsou palivové články velmi perspektivním chemickým zdrojem elektrické i tepelné 
energie. Palivo pro provoz se dá vyrábět mnoha způsoby. Vodík můžeme získávat pomocí elektrolýzy, 
což je opačný princip, než na kterém pracuje palivový článek. Dále ho můžeme získávat z fosilních 
paliv pomocí reformingu, nebo z obnovitelných zdrojů. Specialitou jsou články DMFC pracující 
s metanolem. I přesto, že je tento systém ještě ve vývoji, existují už dnes počítače nebo mobilní 
telefony poháněné tímto palivem. 

Také stacionární jednotky zaváděné v Japonsku do bytových jednotek ukazují jejich široké 
využití v rozsahu výkonu od jednotek wattů až po řádově megawatty.   
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