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Abstrakt:  
 

Disertační práce se zabývá problematikou integrace akumulačních systémů elektrické 
energie na bázi vodíkových technologií do energetických systémů, které produkují elektrickou 
energii z obnovitelných energetických zdrojů.  

Náplň disertační práce spočívá ve shrnutí dosažených výsledků z provedených 
praktických měření na vodíkových palivových článcích a dále se zevrubně zabývá popisem 
konstrukce a zejména rozborem výsledků vyplývajících z testovacího provozu realizovaného 
experimentálního energetického systému s akumulací elektrické energie prostřednictvím 
vodíkových technologií. 
 

V úvodní části disertační práce jsou rozebrány některé aspekty součastné světové a 
tuzemské energetické situace s přihlédnutím k vývoji a struktuře využívání paliv, výroby a 
spotřeby energií a rovněž s ohledem k trendům, které jsou globálně předpokládány ve vztahu 
k využívání zdrojů obnovitelné energie. Volně navazuje definování cílů disertační práce. 
Následující kapitola se zabývá rozborem technologie palivových článků a vodíkových 
technologií jako takových, jsou vysvětleny základní principy fungování palivových článků, 
jejich základní rozdělení a definování jejich výhod a nevýhod zejména při srovnání 
s chemickými akumulátory a klasickými spalovacími motory. Rovněž jsou popsány principy 
fungování technologie elektrolyzéru a elektrolýzy vody jakožto procesu jejíž produktem je 
vodík. Na teoretické základy z předchozí kapitoly přímo navazuje kapitola shrnující autorem 
dosažené výsledky z provedených praktických měření na vodíkových palivových článcích, 
které v kontextu následné uvažované energetické aplikace ověřovaly jejich provozní 
vlastnosti, a které byly dosažený na za tímto účelem nově vybudovaném testovacím pracovišti 
v rámci laboratoře palivových článků VŠB-TU Ostrava.  

V následujících dvou kapitolách jsou jednak nastíněny součastné možnosti akumulace 
elektrické energie a rozdělení těchto rozmanitých technologií a jednak následuje, za účelem 
ilustrace a vyhodnocení v minulosti dosažených poznatků, rozbor již realizovaných 
experimentálních energetických systémů s integrovanými vodíkovými technologiemi obvykle 
spolupracujících se zdroji elektrické energie využívajících obnovitelných zdrojů energií.  

Hlavní dosažené přínosy disertační práce jsou shrnuty ve dvou rozsáhlých kapitolách, 
které se detailně zabývají koncepcí, integrací jednotlivých komponent, popisem konstrukce, 
specifikací jednotlivých komponent, popisem řídících a ovládacích algoritmů řešitelem 
realizovaného experimentálního energetického systému. Další náplní závěrečných kapitol je 
rovněž rozbor výsledků, provozních charakteristik a energetických parametrů, které vyplynuly 
z testovacího provozu realizovaného experimentálního energetického systému. 
 
 
 

Klíčová slova:  
Vodíkové technologie, Vodík, Palivové články, Palivový článek PEM, Elektrolyzér, 
Elektrolýza, Energetický systém, Akumulační systém, Akumulace elektrické energie, 
Obnovitelné zdroje energie, Fotovoltaický systém.  
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Abstract:  
 

This dissertation thesis deals with the issue of integration of systems accumulating electric 
power on the basis of hydrogen technologies with an energy system producing electric energy 
from renewable energy resources.  

The dissertation thesis summarises results achieved within executed practical measuring 
taking from hydrogen fuel cells and it also in details describes the design and especially the 
analysis of the results gained from trial operations of an experimental energy 
system accumulating electric energy with the assistance of hydrogen technologies. 
 

The introductory part of the dissertation thesis analyses some of the aspects of the current 
energy situation existing around the world and also in this country, while taking into the 
account the development and the structure of fuels utilisation, energy production and 
consumption, and the trends globally envisaged in relation to the utilisation of renewable 
energy sources. The dissertation thesis objectives’ defining extends freely this body of the 
text. The following chapter deals with the analysis of fuel cells technology and the hydrogen 
technologies as such. There are the basic principles of fuel cells functioning explained as well 
as their basic division and the defining of their advantages and disadvantages, especially when 
compared with chemical accumulators and classic combustion engines. Also, there are the 
functioning principles of an electrolyser and the water electrolysis described as the process 
producing hydrogen. The theoretical base of the previous chapter is then directly extended in 
the chapter summarising results gained by the author when measuring hydrogen fuel cells in 
practice. The results verified, within the context of the consequently planned energy 
application, the cells’ operational properties. That took place in a newly built testing place, 
prepared for that purpose, in the fuel cells laboratory at VŠB-TU Ostrava.  

The two following chapters foreshadow the current possibilities existing in electric power 
accumulation and describe the division of varied technologies. For the purpose of illustration 
and assessment of knowledge gained in the past, there is the analysis of the already applied 
experimental energy systems using integrated hydrogen technologies, usually cooperating 
with electric power sources utilising renewable energy resources.  

The main benefits of this dissertation thesis are summarised in two extensive chapters 
dealing in detail with the conception, integration of individual components, the design 
description, specification of individual components, and the description of managing and 
control algorithms in the experimental energy system prepared by the author. The final 
chapters also analyse results, operational characteristics and energy parameters emerging from 
the trial operations of the prepared experimental energy system. 
 
 
 

Key words:  
Hydrogen technologies, Hydrogen, Fuel cells, PEM Fuel cell, Electrolyzer, Electrolysis, 
Energy system, Accumulation systém, Accumulation of electrical energy, Energy storage, 
Renewable energy sources, Photovoltaic system. 
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Seznam použitých zkratek  
  
AC  Alternating Current (střídavý proud) 
AFC  Alkaline (Electrolyte) Fuel Cell (palivové články s alkalickým elektrolytem) 
BP  Bipolar Plates (bipolární desky palivových článků) 
CC  Cooling Circuit (chladící okruh) 
CHP  Combined Heat Production (kogenerace tepla a elektrické energie) 
DC  Direct Current (stejnosměrný proud) 
DMFC  Direct Methanol Fuel Cell (přímo-metanolový palivový článek) 
EMF   Electromotive force (elektromotorické napětí) 
EP  End Plates (koncové desky palivového článku) 
FFP Flow Field Plates (desky s kanálky pro rozvod reakčních plynů, bipolární 

desky) 
FV Fotovoltaika, fotovoltaikcý systém 
FVE Fotovoltaická elektrárna, fotovoltaická výrobna 
GDL   Gas Diffusion Layer (elektroda) 
HHV   Higher Heating Value (spalné teplo) = Gross Caloric Value, Gros Energy 
IEA   Internal Energy Agency (Mezinárodní energetická agentura) 
LHV   Lower Heating Value (výhřevnost) = Net Caloric Value 
MCFC  Molten Carbonate (Electrolyte) Fuel Cell (palivový článek s elektrolytem na 

bázi tekutých uhličitanů) 
MEA   Membrane Electrode Assembly (uspořádání membrány s elektrodami) 
MTOE Milion Tons of Oil  Ekvivalent (jednotka ropného energetického ekvivalentu) 
N  Krystalická polovodičová struktura s vodivostí typu negative, volné elektrony 
NASA  National Auronautics and Space Administration 
NL   Normal Litre (1 l při NTP, jednotky objemu) 
NTP Normal Temperature and Pressure (normální stavové podmínky, 20 °C při 

1 atm či 1,01325 barech) 
P Krystalická polovodičová struktura s vodivostí typu positive, volné díry 
PAFC Phosphoric Acid (Electrolyte) Fuel Cell (palivový článek s elektrolytem na 

bázi kyseliny fosforečné) 
PEM Proton Exchange Membrane nebo Polymer Electrolyte Membrane 

(iontoměnivá membrána, polymerní membrána) 
PEMFC Proton Exchange (Polymer Electrolyte) Membrane Fuel Cell (palivový článek 

s polymerním elektrolytem) 
PLC  Programmable Logic Controller 
PN  Polovodičový přechod  
PTFE  Polytetrafluoroethylene (polytetrafluoretylen, teflon) 
PSI  Pound per Square Inch (libra na palec čtvereční, jednotka tlaku) 
SL  Standard Litre, 1 l při STP 
SOFC  Solid Oxid Fuel Cell (palivový článek s elektrolytem na bázi pevných oxidů) 
SPFC Solid Polymer Fuel Cell (palivový článek s pevným polymerem, odpovídá 

PEMFC) 
SRS Standard Reference State (standardní stavové podmínky, 20 °C a 1 atm dle 

EPA a NIST) 
STP  Standard Temperature a Pressure (standardní teplota a tlak) 
VTE   Větrná elektrárna 
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Seznam použitých ozna čení a jednotek  
 
Označení  jednotka  popis 

pc     J · mol-1 · K-1  molární tepelná kapacita látky při stálém tlaku, 

e    C   náboj jednoho elektronu (e = -1,602 ⋅ 10-19 C), 
E    V   elektromotorické napětí palivového článku, 
F   C · mol-1  Faradayova konstanta, neboli náboj jednoho molu  

elektronů (F = 96 485 C · mol-1), 
G   J · kg-1   Gibbsova volná energie soustavy,  

Sg     J · mol-1  molární Gibbsova volná energie soustavy, 

( ) 2HSg    J · mol-1  molární Gibbsova volná energie vodíku,  

( ) OHSg 2   J · mol-1  molární Gibbsova volná energie vody, 

( ) 2OSg    J · mol-1  molární Gibbsova volná energie kyslíku, 

Sg∆     J · mol-1  změna molární Gibbsovy volné energie soustavy, 
0

Sg∆    J · mol-1  změna Gibbsovy volné energie soustavy při  

Standardním  tlaku,  
i   mA · cm-2  proudová hustota (hustota elektrického proudu), 
H    J · kg-1   entalpie soustavy,  

Sh    J · mol-1  molární entalpie soustavy, 

( ) 2HSh    J · mol-1  molární entalpie vodíku, 

( ) OHSh 2   J · mol-1  molární entalpie vody,  

( ) 2OSh    J · mol-1  molární entalpie kyslíku, 

Sh∆    J · mol-1  změna molární entalpie soustavy,  

Mmi   kg · mol-1  molární hmotnost látky i, 
n   mol   látkové množství, 
N   -   počet palivových článků ve Stacku, 
NA    mol-1   Avogadrovo číslo (NA = 6,022 ⋅ 1023 mol-1), 
Q   C   celková velikost přeneseného el. náboje,  
Qairout   kg ·  s-1   objemový průtok vzduchu přes katodu palivového 

článku, 
Pz   W   výstupní výkon modulu NEXA dostupný na zátěži 
Ps   W   výstupní výkon stacku modulu NEXA  
Pvs   W   výkon k hrazení vlastní spotřeby modulu NEXA 
R   Ω   odpor palivového článku  
R    J · mol-1 · K-1  molární plynová konstanta (R= 8,314 J mol-1 K-1), 
S    J · kg-1 · K-1  entropie soustavy, 

Ss     J · mol-1 · K-1  molární entropie soustavy, 

( ) 2HSs    J · mol-1 · K-1  molární entropie vodíku, 

( ) OHSs 2   J · mol-1 · K-1  molární entropie vody,  

( ) 2OSs    J · mol-1 · K-1  molární entropie kyslíku, 

Ss∆     J · mol-1 · K-1  změna molární entropie soustavy, 

T    K   termodynamická teplota soustavy, 



 x 

U   V   elektrické napětí na svorkách zdroje (svorkové  
napětí), 

Va   V   aktivační přepětí, napěťový úbytek zapříčiněný  
aktivačním přepětím 

Vr   V   napěťový úbytek zapříčiněný ohmickými ztrátami 
palivového článku  

µr   -   koeficient využití paliva, 

maxelη    -   maximální elektrická účinnost palivového článku, 

elskutη    -   skutečná elektrická účinnost palivového článku, 

  -    Mtoe   ropný energetický ekvivalent (milion tons of oil 
ekvivalent) 

  -    ppm   jednotka označující jednu miliontinu celku (part 
per milion) 
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1. Úvod  
Na naši planetě Zemi nejsou jiné zásoby energie než ty, které vznikly působením 

přírodních fyzikálních procesů dávno před příchodem lidské éry. Tyto energetické zásoby 
jsou uloženy v podobě různých energeticky bohatých látek. Mezi tyto materiály patří zejména 
fosilní paliva, které největším dílem přispěly k rozvoji lidstva, radioaktivní látky nebo i vodík 
vázaný ve vodě. Jelikož zásoby prvních dvou zmíněných surovin nejsou bohužel 
nevyčerpatelné a zároveň je součastný svět na nich plně závislý, jsou z hlediska udržitelného 
rozvoje a pokrývání zvyšující se poptávky po energiích vítány i další technologie, umožňující 
využívat ostatní zdroje energií mezi něž patří zejména energie větru, vody a Slunce. 
Využívání zmíněných obnovitelných zdrojů energií naráží zejména na problémy s jejich 
časovou  proměnlivostí, značné míry závislosti na lokálních podmínkách a malé hustotě 
energetického toku z transformačních zařízení. Avšak i přes tyto argumenty nesmí být jako 
alternativa opomíjeny. Lidstvo tyto zdroje energie využívá již po staletí a při součastném 
stavu a vývoji techniky se stávají velmi perspektivním a zajímavým přínosem energetického 
hospodářství. Technologie termojaderné fúze, která je stále ve vývoji by mohla vyřešit většinu 
ekonomických a ekologických problému spojených se získáváním energie. Dále by tato 
technologie umožňovala plynulý přechod na vodíkové technologie jelikož i ona sama se za 
vodíkovou technologii dá považovat. Podle optimistických prognóz by se měla tato 
technologie začít komerčně využívat již v horizontu 40-50 let. V přechodném období než 
bude technologie termojaderné fůze plně osvojena mohou být rozvíjeny a využívány již 
relativně dobře známé vodíkové technologie mezi něž patří i technologie palivových článků. 
Právě spojení technologií pro využívaní energií z obnovitelných zdrojů a technologie 
palivových článků (resp. vodíkových technologií) mohou pomoci odstranit zmíněné 
nedostatky nebo alespoň vylepšit využitelnost obnovitelných zdrojů. 
 

V roce 2004 byl zahájen program rozvoje v oblasti vodíkových technologií a palivových 
článků na VŠB-TU Ostrava, který byl společným záměrem několika pracovišť z fakulty 
elektrotechniky a informatiky a fakulty strojní. V roce 2006 byla činnost výzkumného, 
vývojového a realizačního týmu Laboratoře palivových článků pod vedením doc. Ing. 
Bohumila Horáka, Ph.D. oceněna Cenou Siemens za výzkum. V červnu 2007 byl zahájen 
provoz nově vybudované Laboratoře palivových článků a všechny výzkumné a 
experimentální aktivity byly soustředěny do jejich prostor. 

 
Výzkumná náplň Laboratoře palivových článků je orientována dvěma základními směry a 

to na oblast výzkumu mobilních prostředků využívajících vodík jako energetického nosiče 
(projekty HydrogenIX – prototyp vozidla pro soutěž o nejmenší spotřebu paliva Eco-
Marathon společnosti Shell nebo Projekt VaVeMobil– prototyp reálného sportovního vozidla 
pro silniční provoz, dále na výzkum malých mobilních zdrojů el. energie (elektrocentrál) 
pomocí technologie palivových článků, a na výzkum stacionárních jednotek pro výrobu a 
dodávku elektrické energie, o kterých bude pojednávat tato disertační práce.  
 

Disertační práce je zaměřena na výzkum a realizaci experimentálního autonomního 
energetického systému schopného vyrábět elektrickou energii z obnovitelných zdrojů 
prostřednictvím fotovoltaických článků, který bude kombinovat solární technologii s 
vodíkovými technologiemi. Vodíkové technologie budou využity pro částečnou akumulaci 
získané energie ze Slunce a její zpětnou transformaci pomocí palivového článku na energii 
elektrickou. 
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2. Popis a rozbor sou častné energetické situace  

2.1. Globální energetická situace  
V úvodu byla zmíněn jasný trend nárustu světové spotřeby energií. Pokud necháme 

hovořit jasná a strohá čísla, tak to znamenalo, že v roce 2008 činilo celosvětově množství 
spotřebované energie 98 018 TWh (8 428 Mtoe) a lidstvo vyprodukovalo 142 666 TWh 
(12 267 Mtoe) energie z primárních zdrojů. Jednotlivé trendy jsou názorně patrny ze dvou 
následujících grafů pro celosvětovou spotřebu energií na obr. 1 a produkci energií a paliv na 
obr. 2. Zejména je důležité zmínit podíly tzv. obnovitelných zdrojů energie (dále OZE) na 
vyprodukované energii a to, 0,7% z jiných zdrojů (solární, větrná, geotermální, atd.), 
příspěvek 2,2% pocházející z vodní energie (mimo přečerpávací vodní elektrárny) a 10% 
pokrývá biomasa a využitelné odpady viz. obr. 5. 

 
Obr. 1: Vývoj světové spotřeby energie od roku 1971 do roku 2008 

* Jiné-Mezi tyto zdroje patří energie solární, větrná, vodní, geotermální atd. 
** Biomasa/Odpady-Data před rokem 1994 byly odhadnuty 
Zdroj: Key world energy statistic, IEA 2008, www.iea.org 

 

 
 

Obr. 2: Vývoj světové produkce energie od roku 1971 do roku 2008 
* Jiné-Mezi tyto zdroje patří energie solární, větrná, vodní, geotermální atd. 

Zdroj: Key world energy statistic, IEA 2010, www.iea.org 
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Pro ilustraci obrovského tempa nárustu spotřeby energie můžeme srovnat poslední 
dostupné údaje tj. z roku 2008 a údaje z roku 2006, kdy autor formuloval teze k této disertační 
práci. Úhrnná hodnota zkonzumované energie v různých formách za rok 2006 činila 
94 017 TWh (8084 Mtoe), čemuž odpovídalo 136 548 TWh (11 741 Mtoe) získané energie a 
vytěžených primárních zdrojů. Jestliže uvážíme rozdíl těchto hodnot a hodnot za rok 2008, tak 
dojdeme k závěru, že průměrný roční nárust spotřeby dosahoval hodnoty 2 001 TWh 
(172 Mtoe). Pro lepší představu bychom mohli toto množství energie, při uvažování průměrné 
roční výroby elektrické energie v jaderné elektrárně Temelín 12 TWh, interpretovat jako 
spuštění právě 167 ekvivalentních elektráren ročně pro pokrytí nárustu celosvětové spotřeby 
energií. 
 

Vývoj výroby elektrické energie dle různých hledisek je zřejmý z grafů na obrázcích 
číslo 3 resp. 4. Celková hodnota, která je zároveň i nejvyšší za celou historii, vyrobené 
elektrické energii ve světě z roku 2008 udává, že vyrobeno bylo 20 181 TWh (1 736 Mtoe). 
Při bližším rozboru bychom dále zjistili, že procentuelní podíly jsou následující: uhlí-41,0%, 
ropa-5,5%, zemní plyn-21,3%, jaderná energetika-13,5%, vodní elektrárny-15,9% a ostatní 
mezi které patří především výroba elektřiny z OZE-2,8%. 
 
 

 
 

Obr. 3: Rozdělení světové produkce elektrické energie dle využití zdrojů od roku 1971 do roku 2008 
* Vyjma vodních přečerpávacích elektráren 

** Ostatní-Mezi tyto zdroje patří energie solární, větrná, vodní, geotermální atd. 
Zdroj: Key world energy statistic, IEA 2010, www.iea.org 

 
 

Jak je velmi dobře vidět (obr. 4), zejména na vývoji produkce elektrické energie 
v Číně, může být nárust spotřeby elektrické energie resp. spotřeby energií jako takových 
v příštích dekádách poměrně dramatický. Struktura nárustu spotřeby elektřiny není, jak by se 
na první pohled mohlo zdát, zapříčiněna nárustem spotřeby v průmyslu nebo dopravě, ale 
zejména výrazným nárustem spotřeby obyvatelstva, v terciární sféře a zemědělství. Právě do 
těchto segmentů spotřeby a následně do oblastí distribuce, přenosu a výroby elektrické 
energie bude velmi pravděpodobně směřován i další výzkum a vývoj v příštích letech. 
Zejména v oblastech řízení výroby rozptýlených zdrojů, inteligentní řízení sítí, spotřeby a 
jejich efektivity a samozřejmě rozvoji využívaní energie z obnovitelných zdrojů. Kromě Číny 
budou velmi zásadní roli hrát při nárustu poptávky po energii či energetických surovinách i 
další velmi dynamicky se rozvíjející ekonomiky takzvané skupiny „BRIC“ do níž kromě Číny 
patří i Brazílie, Rusko a Indie. 
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Obr. 4: Rozdělení světové produkce elektrické energie dle regionů od roku 1971 do roku 2008 
* Vyjma vodních přečerpávacích elektráren 

** Asie vyjma Číny  
Zdroj: Key world energy statistic, IEA 2010, www.iea.org 

 
Kolem roku 2030 by mohla dle odhadu IEA výroba energií v úhrnu činit až 

195 268 TWh (16 790 Mtoe). Z porovnání součastné situace a odhadů uvedených na obr.5 je 
patrný postupný přesun užívání primárních energetických zdrojů od konvenčních fosilních 
zdrojů ke zdrojům obnovitelným.  
 

 
 

Obr. 5: Světová produkce energie a energetických surovin v roce 2008 a odhad světové výroby energie 
dle energetických zdrojů v roce 2030  

* Jiné-Mezi tyto zdroje patří energie solární, větrná, vodní, geotermální atd. 
** Ostatní – Mezi tyto zdroje patří energie biopaliv, zpracování odpadů, solární, větrná, geotermální, 

přílivu atd. 
Zdroj: Key world energy statistic, IEA 2010, www.iea.org 
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2.2. Tuzemská energetická situace  
V přímém kontextu s údaji a prognózami uvedenými v předchozí kapitole 

v celosvětovém měřítku jsou následně, pro možnost jejich porovnání, uvedeny některé 
základní charakteristiky energetické situace v České republice. 

Pro zajištění fungování státu, transformace a následné spotřeby energií byla v roce 
2008 v ČR spotřebována energie odpovídající uhrnému energetickému ekvivalentu o hodnotě 
44,63 Mtoe tj. 519,05 TWh. Na celkovém energetickém mixu se nejvýznamněji podílelo 
využívání uhlí z 43,1 %, dále samozřejmě využívání ropy s 20,8 %, souměřitelné využívání 
energií pocházející buď ze zemního plynu nebo „jádra“ s podíly 15,6 % a 15,2 %, dále využití 
biomasy a odpadů s podílem 4,8 % a nakonec energie pocházející z OZE s výsledným 
podílem 0,1%. Podíl využívání energií z OZE v ČR v porovnání např. s Německem, kde podíl 
využití OZE je kolem 1,3 %, je poměrně nízký, ale je srovnatelná s využíváním OZE 
v Evropě jako takové. 

 
 

Obr. 6: Vývoj produkce energie a energetických surovin od roku 1972 do roku 2008 v České republice 
* Údaje bez uvažování elektrické energie 

Zdroj: Country statistics, www.iea.org 
 

Vývoj produkce a spotřeby elektrické energie a také její segmentování je zachyceno 
v grafech na obrázcích č. 7 a 8.  

Celková vyrobená elektrická energie roce 2008 dosáhla hodnoty 83,52 TWh (viz. 
obr. 7) přičemž hrubá domácí spotřeba elektrické energie byla 72,05 TWh. Po odečtení 
přenosových ztrát a vlastní spotřeby elektrárenských provozů mezi něž se započítávají i ztráty 
při akumulaci elektřiny prostřednictvím PVE zjistíme, že skutečně dodaná elektrická energie 
spotřebiteli byla 58,04 TWh. Největší podíl na vyrobené elektrické energii mají klasické 
zdroje jako uhelné, jaderné, plynové, paroplynové elektrárny s podílem 95,1%. Na ostatní 
výrobu připadá zbývající část 4,9  % v poměrech 2,84 % pro výrobu elektřiny z vodních 
elektráren (včetně PVE), 1,72 % získaných z biomasy, 0,29 % energie z větrných elektráren, 
0,3 % ze spaloven odpadu a 0,2 % vyrobených prostřednictvím fotovoltaiky.  
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Obr. 7: Vývoj produkce elektrické energie v ČR od roku 1972 do roku 2008 dle využití energetických 
zdrojů  

Zdroj: Country statistics, www.iea.org 
 

Od roku 2008 se ovšem trend mírného nárustu tuzemské spotřeby elektrické energie 
začal zásadně měnit jakožto následek útlumu průmyslové výroby v důsledku ekonomické 
krize, jak dobře ilustruje vývoj domácí spotřeby na obr. 8.  
 

             
Obr. 8: Vývoj spotřeby elektřiny 2000 – 2009 v ČR 

Zdroj: ERU, Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009 
www.eru.cz 
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V České republice se od roku 2002 postupně buduje liberalizovaný trh s elektrickou 
energií, který zejména v průběhu posledních tří let byl ovlivněn i několika zásadními 
událostmi.  

Za relativně významnou událost resp. organizační změnu na trhu s elektrickou 
elektřinou můžeme považovat událost, kdy se k 31. 8. 2009 propojili denní trhy v rámci České 
republiky a Slovenské republiky, čímž se ČR a Slovensko zařadili mezi první státy 
s integrovanými trhy v rámci celé Evropy. 

Od roku 2009 se také začíná projevovat silná konkurence na trhu s elektřinou i 
v segmentu malých odběratelů a zejména domácností. Snahy distributorů o získání nových 
zákazníků mají součastně i stabilizační efekt na cenu elektřiny pro koncového spotřebitele. 

Součastně se postupně začíná velmi dynamicky až „živelně“ rozvíjet výroba elektřiny 
z OZE, zejména pak fotovoltaických elektráren což je zapříčiněno jejich výraznou podporou 
ze strany státu. Toto se samozřejmě odrazilo i v celkovém mixu výroby elektřiny jak dobře 
dokladují údaje shrnuté v tabulce č. 1. 

 
  Instalovaný výkon [MW] Podíl v % 

Rok 2008 2009 2008 2009 
Typ zdroje         

Parní elektrárny 10 685 10 720 60,3 58,5 
Jaderné elektrárny 3 760 3 830 21,2 20,9 
Vodní elektrárny vč. přečerpávacích 2 192 2 183 12,4 11,9 
Plynové a paroplynové elektrárny 898 935 5,1 5,1 
Alternativní zdroje 190 658 1,1 3,6 

Tab. 1: Struktura zdrojů dle velikosti instalovaných v letech 2008 a 2009  
Zdroj: ERU, Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2008 a 2009 

www.eru.cz 
 

Tento rozvoj fotovoltaických elektráren implikoval nejen bouřlivou celospolečenskou 
debatu na téma podpory a využívaní OZE, ale také vedl k úpravám výkupních cen pro 
elektrickou energii z OZE. Především nastaly výrazné změny v oblasti právě fotovoltaických 
elektráren, což můžeme považovat velmi významnou událost ve směru vlivu na trh 
s elektřinou v ČR. Konkrétně se jednalo o rozdělení fotovoltaických instalací do tří kategorií: 
do 30 kW, nad 30 kW do 100 kW a kategorii fotovoltaických výroben s výkonem nad 
100 kW. V těchto kategoriích zařazené výrobny uvedené do provozu od 1.ledna 2011 mají 
stanoveny nové výkupní ceny za dodanou elektřinu do sítě v cenách 7500 Kč/MWh, 
5900 Kč/MWh a 5500 Kč/MWh oproti předešlému stavu, kdy bez ohledu na velikost výrobny 
byla stanovena výkupní cena na 12 500 Kč/MWh. Odpovídajícím způsobem se dotkla změna 
výkupních cen i v režimu provozu výroben v tzv. zeleném bonusu, která je nižší o 
1000 Kč/MWh oproti výkupním cenám při dodávkách celého výkonu do sítě. Také byl na 
základě popudu ČEPS ze dne 3.2.2010 zastaveno vydávání nových kladných stanovisek 
k žádostem o připojení neregulovaných zdrojů tj. zejména nových fotovoltaických a větrných 
elektráren. Situace k 31.12.2010 dle údajů Českého svazu regulovaných energetických 
společností byla taková, že do sítě bylo připojeny FVE s výkonem 1727 MW a 213 MW ve 
VTE. Během prvního kvartálu se podle uzavřených smluv mělo dále připojit do sítě ještě 
několik stovek MW.  

Jelikož byl vypočten pro rok 2010 bezpečný limit soudobého vyráběného výkonu 
z neregulovatelných zdrojů v elektrizační soustavě na 1 650 MW je jasně patrné, že začíná 
množství výroben využívajících OZE ohrožovat stabilitu a kvalitu provozování elektrizační 
soustavy jako takové. 

Otázka akumulace elektrické energie a obecně technologií, které tuto akumulaci 
dokáží s dostatečnou efektivitou plnit je nanejvýš aktuální. Mezi tyto technologie budou v 
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budoucnu velmi pravděpodobně patřit i vodíkové technologie. Rozsah jejich nasazení a jejich 
výkonové diverzifikace je v současnosti předmětem výzkumných a vývojových aktivit mnoha 
univerzit a výzkumných institucí či výzkumných oddělení významných energetických a 
technologických společností a to především na poli realizací prototypových provozů a 
instalací akumulačních energetických systémů. 
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3. Cíle diserta ční práce  
Jak vyplývá z předešlého nastínění dnešní energetické situace a současného trendu 

poptávky po elektrické energii je nezbytné hledat a rozvíjet nové i méně obvyklé technologie 
vhodné pro použití v energetice. Technologie palivových článků  se prozatím jeví pro využití 
v energetice jako velmi perspektivní a z tohoto důvodu se dostala do hledáčku výzkumných 
pracovišť  a do popředí seriozního vědeckého zájmu a výzkumu. 
 

Zaměření disertační práce je orientováno zejména na výzkum, vývoj a realizaci 
experimentálního energetického systému se schopností získanou elektrickou energii 
pocházející z obnovitelných zdrojů akumulovat do energie vyrobeného vodíku a schopností 
zpětné transformace této energie vázané ve vodíku v energii elektrickou prostřednictvím 
implementovaného palivového článku.  

Náplň disertační práce zahrnuje výběr jednotlivých komponent systému, jeho vlastní 
sestavení, oživení a provedení nastavení fungování tohoto energetického systému pro jeho 
zkušební provoz.  
 
Cíle disertační práce a jejich náplň můžeme stručně popsat v následujících bodech: 

1) Návrh a realizace experimentálního energetického systému, jeho uvedení do 
provozu a odladění 

� výběr dostupných komponent pro sestavení energetického systému 

� návrh a realizace řídícího systému pro jeho řízení a ovládání, včetně jeho 
základních řídících algoritmů (logiky systému) a všech součástí provádějících 
akční zásahy  v navrhovaném systému a podílejících se na jeho provozu  

� realizace energetického systému a integrace jednotlivých komponent do systému 

� uvedení do provozu a jeho odladění sérií základních testů pro bezpečný chod  
 
 

2) Testování základních parametrů prototypu energetického systému s palivovým 
článkem a elektrolyzérem typu PEM, vyšetření dynamických interakcí 
jednotlivých komponent systému  

� vyšetření dynamických interakcí jednotlivých komponent systému  

� tvorba databáze modelových měření 
 
 

3) Nastavení provozních charakteristik systému  

� na základě zjištěných energetických parametrů ze základních testů byly stanoveny 
nejlepší provozní charakteristiky a modifikována ovládací logika systému tak, aby 
systém byl plně schopen autonomního provozu a „experimentálních“ měření  

� provedení série testů na energetickém systému umožňující ověření funkčnosti 
zvoleného způsobu provozování (sestavených algoritmů) 

� tvorba databáze „experimentálních“ měření 
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4) Určení energetických parametrů testovaného systému, provedení zpětného 
rozboru provozních charakteristik systému a naměřených dat  

� provedení zpětného rozboru provozních charakteristik systému a naměřených dat a 
určení energetických parametrů testovaného systému pro vybrané modelové 
případy provozu 

� vymezení vhodnosti nasazení systému pro modelové případy na základě 
dosažených výsledků  

 
 

Energetický systém s palivovým článkem typu PEM byl sestaven v Laboratoři 
palivových článků VŠB-TU Ostrava, s využitím v době realizace stávajícího vybavení a 
komponent laboratoře. Nové přístroje, komponenty a spotřební materiál byly pořízeny 
především z prostředků grantového projektu Grantové agentury fakulty elektrotechniky a 
informatiky VŠB-TU Ostrava, v souvislosti se shodou náplně některých bodů disertační práce 
a stanovených cílů tohoto grantového projektu. 
 

Následující text popisuje náplň jednotlivých cílů disertační práce a postupy řešení 
těchto cílů, nastiňuje problémy, se kterými se v průběhu řešení této práce autor potýkal, dále 
prostředky, kterých bylo při řešení využíváno, a především prezentuje dosažené výsledky.  
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4. Rozbor vodíkových technologií – palivových a fot ovoltaických 
článků 

4.1. Úvod do technologie palivových článků 
Ačkoliv se na první pohled může zdát, že technologie palivových článků patří mezi 

objevy posledních dekád, není tomu tak. Do obecného povědomí se technologie palivových 
článků dostala zejména v posledních 20-ti letech a to zejména díky postupným 
komercializačním procesům, které palivové články a obecně řečeno vodíkové technologie 
popularizují. Tak jako ostatně velmi mnoho objevů a myšlenek, které byly dávno popsány a 
dnes jsou dobře známé, i technologie palivových článků čekala až budou dostupné takové 
technologické prostředky a materiály, které umožní jejich realizaci v takové podobě, aby se 
daly smysluplně využívat. V duchu těchto úvah můžeme konstatovat, že vývoj palivových 
článků trvá již přes 170 let.  

Koncepci prvního palivového článku vytvořil a publikoval v r. 1839 britský soudce, 
vědec a vynálezce Sir William R. Grove, který zjistil, že elektrickou energii je možné vyrábět 
procesem principielně opačným k procesu elektrolýzy. Jeho článek byl zkonstruován z 
platinových elektrod umístěných ve skleněných trubičkách, jejichž dolní otevřený konec byl 
ponořen do roztoku kyseliny sírové (elektrolytu) a horní uzavřená část byla vyplněna vodíkem 
a kyslíkem. Jako zátěž byl recipročně použit elektrolyzér.  

 

      
Obr. 9: sir William Robert Grove, dobové schéma Groveova zapojení 

 
Během zbytku 19. a počátku 20. století se vědci pokoušeli objevit nové typy 

palivových článků, kombinujíce přitom různá paliva a elektrolyty. 
Rozvoj v této oblasti nastal až kolem poloviny 20. století v důsledku snah najít 

alternativní zdroje pro vesmírné programy Gemini a Apollo. Ale i tyto pokusy byly zpočátku 
neúspěšné. Až roku 1959 předvedl Francis T. Bacon první plně fungující palivový článek. 

 

      
Obr. 10: Dr. Francis Thomas Bacon, Dr. Bacon s 5 kW systémem typu AFC 
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Palivové články s protonovými membránami (PEM FC – Proton Exchange Membrane 

Fuel Cells) byly poprvé použity společností NASA v roce 1960 jako součást vesmírného 
programu Gemini. Tyto palivové články využívaly jakožto reakčních médií čistý kyslík a 
čistý plynný vodík jako palivo. Tyto palivové články byly v porovnání se součastnými 
technologiemi geometricky nesrovnatelné, dosahovali relativně malých výkonů a to prakticky 
znamenalo, že byly velmi drahé, ba dokonce komerčně téměř neuskutečnitelné.  

            
Obr. 11: jednotka s palivovými články pro modul Apollo 5kW, modul Apollo  

 
Zájem NASA, stejně jako energetická krize v roce 1973, však tlačily vývoj dál. 

Především díky tomuto tlaku na pokračování výzkumu a vývoje palivových článků, se 
stejným úsilím jako tomu bylo na počátku 60. let, našly tyto články úspěšné uplatnění 
v různorodých aplikacích, kde dostaly možnost k nasazení i další koncepce a technologické 
principy palivových článků. 
 

Následně uvedené typy palivových článků se odlišují především typem použitého 
elektrolytu, který určuje jejich provozní teplotu, která se pro různé typy palivových článků 
může výrazně lišit. V součastné době jsou ustáleny dvě základní skupiny palivových článků, 
které jsou definovány právě jejich provozní teplotou. Následně jsou uvedeny jednotlivé typy 
palivových článků, které můžeme do jednotlivých skupin zařadit. 
 

� Nízkoteplotní palivové články 
o Alkalické palivové články (AFC – Alkaline Fuel Cells) 
o Palivové články s elektrolytem na bázi kyseliny fosforečné (PAFC – 

Phosphoric Acid Fuel Cells) 
o Palivové články s protonovou membránou (PEMFC – Proton Exchange 

Membrane Fuel Cells) 
o Palivové články s přímým zpracováním methanolu (DMFC  – Direct Methanol 

Fuel Cells) 
o Biologické palivové články (BioFC – Biological Fuel Cells) 

 
Nízkoteplotní palivové články pracují obvykle s teplotami nižšími než 250 °C. Tyto 

nízké teploty, resp. nedostatek využitelného tepla, neumožňují vnitřní zpracovávání paliva, 
v důsledku čehož vyžadují nízkoteplotní palivové články vnější zdroj čistého vodíku. Na 
druhou stranu jsou nízkoteplotní palivové články schopny rychlého rozběhu a téměř okamžité 
započetí dodávky elektrického proudu. Jejich komponenty trpí výrazně nižší poruchovostí, 
což je způsobeno jejich méně náročným provozem, který z pohledu fyzikálně-chemických 
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podmínek provozu neklade na jejich konstrukční prvky tak vysoké nároky jako v případě 
provozu vysokoteplotních palivových článků. V součastné době jsou nízkoteplotní palivové 
články, zejména články typu PEM, nejpropracovanější i díky tomu, že jsou pro své provozní 
vlastnosti a parametry nasazovány v mobilních aplikacích (v dopravních prostředcích).  

 
� Vysokoteplotní palivové články 

o Palivové články s elektrolytem z tavených uhličitanů (MCFC  – Molten 
Carbonate Fuel Cells) 

o Palivové články s elektrolytem na bázi tuhých (pevných) oxidů (SOFC – Solid 
Oxide Fuel Cells) 

 
Vysokoteplotní palivové články pracují při teplotách vyšších než 600 °C. Tyto vysoké 

provozní teploty umožňují využití reakčního tepla pro samovolný vnitřní reforming lehkých 
uhlovodíkových paliv na vodík a uhlík za přítomnosti vody. Jinak řečeno reakce probíhající 
na anodě za podpory katalyzátoru poskytuje dostatek tepla požadovaného pro proces 
reformingu. 

Hlavní výhodou vnitřní reformingu paliva je odstranění potřeby dalšího samostatného 
zařízení pro zpracování paliva a umožňuje palivovému článku využívat i jiná paliva než čistý 
vodík. Tato eleventualita dává vysokoteplotním palivovým článkům významnou výhodu ,jež 
vede oproti článkům nízkoteplotním k nárůstu jejich celkové účinnosti cca. o 10-20 %. 
Vysokoteplotní palivové články produkují také vysokopotenciální odpadní teplo, jež může být 
použito pro účely kogenerace. 

Vysokoteplotní palivové články reagují velmi jednoduše a účinně bez potřeby drahých 
katalyzátorů z ušlechtilých kovů, jakým je například platina. Na druhou stranu množství 
energie uvolněné při elektrochemické reakci klesá s rostoucí provozní teplotou článku. 

Problematickou je u vysokoteplotních palivových článků náchylnost k materiálovým 
poruchám jejich aktivních komponent. Pouze omezené množství materiálů je schopno 
pracovat vůbec nebo pracovat po dlouhou dobu bez degradace při vystavení vysokým 
teplotám a vysoce agresivnímu pracovnímu prostředí, které je dáno samotnou povaho 
reakčních látek. Navíc vysokoteplotní provoz není vhodný pro nasazení v aplikacích, ve 
kterých se vyžaduje rychlý start zařízení. Proto jsou zaměřovány současné instalace s 
vysokoteplotními palivovými články na stacionární energetické zdroje, ve kterých účinnost 
vnitřního reformingu a výhody využití kogenerace převažují nad nevýhodami, poruchovosti 
použitých materiálů a nevýhod spojených s jejich dynamikou provozu. 

Jak bylo nastíněno, každý z výše uvedených typů palivových článků má jisté výhody, pro 
které je vhodný pro jisté druhy aplikací.  

Typické aplikace a výhody palivových článků v jednotlivých výkonových pásmech 
jsou uvedeny na obrázku č. 12. 
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Typické 
aplikace

El. výkon (W)

Hlavní     
výhody

Rozsah aplikací 
různých typů 
palivových 

článků

Vyšší energetická 
hustota než u baterií

Rychlejší dobíjení

Až nulové emise 
škodlivin

Vyšší účinnost

Vyšší účinnost
Nižší hladina znečištění

Tiché

Distribuovaná výroba el. 
energie, CHP či využití v 

autobusech

Automobily, lodě a 
domovní CHP

Přenosná 
elektronická zařízení

1 10 1 k 10 k 100 k 1M 10 M100

DMFC AFC DMFC

SOFC

PEMFC

PAFC

 
Obr. 12: Přehled aplikací a hlavních výhod palivových článků různých typů a výkonů 

 
Velké stacionární zdroje využívají především vysokoteplotní palivové články, které jsou 

vzhledem k vysoké teplotě schopné (autonomního) vnitřního reformování nevodíkového 
paliva, mají vyšší elektrickou účinnost a poskytují vysokopotenciální teplo využitelné v 
navazujícím parním cyklu tj. parních turbínách nebo pro dodávku tepla v místě nasazení. Pro 
stacionární aplikace jsou rovněž velmi vhodné palivové články s tekutým elektrolytem s čímž 
sice souvisí zvýšené nároky na jejich údržbu, která se ovšem dá v rozsáhlých stacionárních 
systémech velmi dobře zvládnout a zároveň  by palivové články s tekutým elektrolytem měly 
být nasazovány pouze v aplikacích, kde není hmotnost technologie palivových článků 
výrazným rozhodujícím kritériem, což je u větších stacionárních zdrojů akceptovatelné.  

Naopak u malých stacionárních a mobilních zdrojů jsou vítány palivové články s pevným 
(tuhým) elektrolytem, vysokým měrným elektrickým výkonem a nízkou provozní teplotou 
umožňující rychlý start zdroje. Z těchto důvodů bude pro účely disertační práce použit 
nízkoteplotní palivový článek typu PEM, jehož popis principu, složení a teoretický rozbor 
funkce následuje.  
 

4.2. Obecná charakteristika palivových článků 
Palivové články můžeme nejlépe porovnávat s motory s vnitřním spalováním a 

elektrochemickými akumulátory. Oproti těmto zdrojům energie však palivové články nabízí 
určité výhody, které bychom měli při výběru vhodného zdroje vzít v úvahu. 

Palivové články (typu PEM – viz. kapitola 3.4) využívají pouze čistý vodík a z tohoto 
důvodu přímo nevytvářejí žádné znečišťující látky. Produkty reakce jsou kromě elektrické 
energie také voda a teplo. V případě, že palivové články využívají plynnou reformační směs 
bohatou na vodík, vznikají škodlivé zplodiny, avšak těchto zplodin je méně než těch, které 
vznikají v případě motorů s vnitřním spalováním využívajících jako zdroj energie konvenční 
paliva na bázi fosilních zdrojů. Motory s vnitřním spalováním, které by spalovaly chudé směsi 
tj. bohaté na vodík a vzduch, jsou rovněž schopny dosáhnout nízké hladiny škodlivin, avšak u 
těchto strojů může součastně docházet ke spalování mazacího oleje, jehož následkem je právě 
nárůst škodlivých emisí.  

Palivové články pracují s vyšší termodynamickou účinností než tepelné motory. 
Tepelné motory, jako jsou turbíny a motory s vnitřním spalováním, přeměňují chemickou 
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energii paliva na teplo prostřednictvím spalování a využívají toho, že teplo koná užitečnou 
práci. Optimální (Carnotova) termodynamická účinnost tepelného motoru je známa jako: 

 
1

21
T

T
MAX −=η ,         (1) 

kde T1 je absolutní teplota vstupního (horkého) plynu (v °C či  K), T2 představuje absolutní 
teplotu výstupního (chladného) plynu (v °C či K). 
 

Tento vztah ukazuje, že se zvýšením teploty horkého plynu vstupujícího do motoru a 
se snížením teploty chladného plynu po expanzi se zvýší i termodynamická účinnost. 
Teoreticky lze tedy navýšit horní teplotu libovolným množstvím tepla dle požadované 
termodynamické účinnosti, zatímco dolní hranice teploty nemůže nikdy klesnout pod teplotu 
okolí. Avšak v reálných tepelných motorech je horní teplota limitována použitými materiály. 
Kromě toho mají motory s vnitřním spalováním vstupní teplotu rovnu pracovní teplotě, která 
je mnohem nižší než teplota vzplanutí (zážehu). 

 

 
Obr. 13: Srovnání účinnosti jednotlivých metod výroby elektrické energie. 

 
Jelikož palivové články nejsou založeny na procesu spalování, jejich účinnost není 

spjata s jejich maximální provozní teplotou. Výsledkem je, že účinnost přeměny energie může 
být výrazně větší než skutečná reakce spalování. Charakteristické rozsahy účinností 
palivových článků ve srovnání s dalšími systémy generujícími elektrickou energii jsou 
znázorněny v obrázku 13. 

Kromě vyšší relativní tepelné účinnosti palivové články vykazují také vyšší účinnost 
oproti tepelným motorům při jejich částečném zatížení. Palivové články nevykazují ostré 
propady v  účinnosti, jak je tomu v  případě velkých elektráren. Tepelné motory 
dosahují nejvyšší účinnosti při práci v navrhovaném provozním stavu a vykazují rapidní 
poklesy účinnosti při částečném zatížení. Naopak palivové články, stejně jako akumulátory či 
baterie, vykazují vyšší účinnost při částečném zatížení než při zatížení plném. Také změny 
v účinnosti jsou v celém provozním rozsahu menší. Palivové články mají navíc modulovou 
konstrukci se stálou účinností jednotlivých „dílů“ bez ohledu na velikost článku. Reformer, 
zařízení pro úpravu vstupního paliva u vysokoteplotních palivových článků, znamená díky 
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relativně konstantní potřebě energie pro svůj provoz snížení celkové účinnosti systému při 
částečném zatížení. 

Palivové články stejně jako akumulátory jsou pevná statická zařízení, které vykazují 
vynikající schopnost dynamické odezvy tj. okamžité reagují chemickou změnou probíhajících 
reakcí na časově proměnné změny elektrické zátěže. Nejlepší provozní dynamickou 
charakteristiku mají palivové články, které pracují na čistý vodík nebo metanol. Palivové 
články, které pracují s reformátem (nejčastěji palivo na bázi uhlovodíků) a využívají reformer, 
mohou mít tuto odezvu pomalou, což souvisí s celkovou tepelnou setrvačností celého 
výrobního systému.  

V případě použití palivových článků jako generátorů elektrické energie vyžadují tyto 
články méně energetických přeměn než tepelné motory. Jestliže budou použity jako zdroje 
mechanické energie, potom požadují stejné množství přeměn, ačkoliv jednotlivé transformace 
se odlišují od těch, jež  probíhají v případě tepelných motorů. Každá energetická přeměna je 
spojena se ztrátami energie, takže čím méně transformací energie je ve výrobním řetězci, tím 
je lepší účinnost. Proto jsou palivové články vhodnější pro aplikace, které vyžadují jako 
výstupní produkt elektrickou energii než energii mechanickou. Srovnání transformací energie 
pro palivové články, baterie a tepelné motory ukazuje obrázek  14. 

 
Obr. 14: Srovnávání energetických transformací. 

 
Palivové články mohou být nasazeny v kogeneračních aplikacích. Pokud budeme 

uvažovat nasazení v energetických kogeneračních aplikacích, kde by zejména našly své 
uplatnění palivové články vysokoteplotní, bude kromě elektrické energie přímo produkovat 
palivový článek také teplo ve formě čisté horké vody nebo páry, která může být následně 
využita. Jestliže budeme považovat za kogeneraci i využívání nízkopetenciálního tepla, které 
vzniká při provozu nízkoteplotních palivových článků, a které je běžně odváděno do okolí 
jakožto teplo odpadní, můžeme uvažovat o nasazení takových výrobních jednotek například 
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v energetiky úsporných objektech (např. nízkoenergetické, pasivní domy atd.). V těchto 
objektech se dá prostřednictvím ventilačních systémů nízkopotenciální teplo dobře využít. 
Palivové články nevyžadují seřizování. Na rozdíl od akumulátorů, které vyžadují dobíjení, 
musí být u palivových článků zajištěna pouze nepřetržitá dodávka reaktantů nebo alespoň 
musí být po jejich vyčerpání jejich dodávka obnovena dle potřeby výroby elektrické energie, 
což je ale stále řádově rychlejší než dobíjení akumulátorů. Samotná technologie palivových 
článků je rovněž ve srovnání s akumulátory řádově méně náročná z pohledu zastavěného 
prostoru vztaženého na instalovaný výkon, ovšem z pohledu akumulované energie je vždy 
potřebné provést technicko-ekonomické zhodnocení, které vymezí vhodnost nasazení 
vodíkových technologií s ohledem na velikost zásobníků s reakčními médii. 

V palivových článcích nejsou přítomny pohyblivé části, z čehož vyplývá tichý chod a 
schopnost snášet i značná přetížení. 

Jednotlivé články jak baterií nebo akumulátorů, tak i palivových článků generují pouze 
malé stejnosměrné elektrické napětí. Z toho důvodu jsou jednotlivé články spojovány do 
série, čímž se dosahuje podstatně vyššího napětí a větší kapacity. 

Palivové články se výrazně liší od elektrických baterií ve způsobu uskladnění 
chemických reaktantů. V baterii jsou anoda a katoda  nedílnou součástí uspořádání baterie a v 
průběhu jejího užívání se postupně spotřebovávají. Baterie mohou tedy pracovat až do doby, 
než jsou tyto materiály úplně spotřebovány. Potom následuje výměna článku či jeho nabití 
v případě akumulátorů a závislosti na použitých materiálech. V akumulátorech rovněž 
dochází k nevratným chemickým změnám elektrolytu i samotných elektrod, zejména při 
nevhodných parametrech nabíjecího a vybíjecího procesu, což prakticky definuje dobu 
upotřebitelnosti akumulátorů. 

V palivových článcích se reaktanty dodávají z vnějšího zdroje, tudíž stavební 
materiály nejsou postupně spotřebovávány a není potřeba ani dobíjení článků. Palivové 
články pracují tak dlouho, dokud jsou reaktanty do článku dodávány a reakční produkty 
z článku odváděny. 
 

Palivové články mají ve srovnání s motory s vnitřním spalováním a 
s elektrochemickými akumulátory následující nevýhody. 

Obecně se vodík velmi obtížně vyrábí a uskladňuje. Ačkoliv je vodík sám o sobě 
ekologicky neutrální jsou současné výrobní procesy drahé, energeticky velmi náročné a navíc 
jsou jeho průmyslové výrobní procesy zejména postaveny na využívaní fosilních paliv. 
V součastné době neexistuje efektivní masová infrastruktura dodávky a distribuce vodíku. 
Existují pouze solitérní pilotní instalace čerpacích stanic a pilotních energetických systémů na 
bázi palivových článků apod.  

Akumulační systémy schopné skladovat plynný vodík se vyznačují obrovskými 
rozměry díky nízké objemové energetické hustotě vodíku. Systémy uskladňující tekutý vodík 
jsou mnohem menší, ovšem musí být provozovány za kryogenních teplot. Jisté možnosti 
skladováním vodíku představuje také prostřednictvím uhlovodíků a alkoholů, ze kterých může 
být následně vodík uvolňován dle potřeby díky reformerům. Je pravdou, že toto uskladnění a 
manipulace s vodíkem se tak výrazně zjednoduší, avšak některé ekologické výhody budou 
nenávratně ztraceny (právě díky využití uhlovodíků či alkoholů souvisí případné emise COX 

při jejich reformingu). 
Palivové články požadují čisté palivo, bez specifických znečišťujících látek. Tyto 

nežádoucí látky, jako jsou síra a uhlíkové sloučeniny, či zbytková tekutá paliva (v závislosti 
na typu palivového článku), mohou poškodit katalyzátor palivového článku, což vede 
k nadměrné degradaci aktivních součástí palivových článků a tedy ke snížení výkonu, 
účinnosti a vždy ke snížení jejich provozní doby. Při vyšších koncentracích nepřípustných 
látek v palivu přestává samotný článek fungovat téměř okamžitě. Odolnost jednotlivých typů 
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palivových článků na nežádoucí příměsi v palivu je různá, ale lze konstatovat, že s rostoucí 
provozní teplotou je náchylnost k poškození nižší. Toto neplatí obecně a je nutné zdůraznit, že 
pro jednotlivé typy palivových článků existují takové látky, které se označují za tzv. 
„katalytické jedy“ jejichž koncentrace v palivu již v jednotkách „ppm“ palivový článek 
nenávratně poškodí. V případě motorů s vnitřním spalováním nezpomaluje ani jedna z těchto 
škodlivých látek samotný proces spalování. 

Pro výrobu aktivních součástí palivových článků se používají látky a materiály, které 
jsou poměrné finančně náročné. Konkrétně palivové články typu PEM jsou typické svým 
požadavkem platinového katalyzátoru pro podporu reakce, při které se vyrábí elektrická 
energie. Platina je ovšem vzácný kov a je relativně drahá. Technologii vysokoteplotních 
palivových článků především prodražují samotné konstrukční materiály (specielní keramické 
materiály na bázi oxidu zirkonia atd.) a materiály, které zajišťují izolaci a oddělení 
jednotlivých pracovních oblastí.   

Palivové články produkují v průběhu výroby elektrické energie čistou vodu. I nepatrná 
zbytková voda může např. při odstávce nebo skladování způsobit nevratnou zničující expanzi 
v případě vystavení palivového článku mrazu. Při provozu vyrábějí palivové články 
dostatečné teplo zabraňující mrznutí při okolních teplotách pod bodem mrazu. V případě, že 
jsou za mrazivého počasí palivové články vypnuty, musí být trvale vyhřívány či z nich musí 
být pokud možno zcela odstraněna zbytková voda. Z tohoto důvodu musí být zařízení nebo 
dopravní prostředek převezen do blízkosti vhodného tepelného zdroje. 

Palivové články využívající protonové membrány (PEM) nesmí na druhou stranu ani 
vyschnout a membrány musí tedy zůstat zvlhčené i při uskladnění. Pokusy o start či provoz 
těchto článků s vyschlými membránami mohou vést ke zničení membrán. 

Palivové články vyžadují kontinuální odvádění zplodin z probíhajících chemických 
reakcí, jejichž množství je přímo úměrné na velikosti odebíraného výkonu (odčerpávání vody, 
vodní páry či produktů oxidace). 

Je nutné udržovat optimální teploty a tlaky aktivních a reakčních médií (např. u 
alkalických článků nesmí pracovní teplota přesáhnout 110 ºC, čehož se dociluje cirkulací 
elektrolytu přes výměník tepla s chladičem). 

Uvedení palivového článku do provozu může trvat od několika sekund, do několika 
minut, až po několik hodin při využívání vlastního reformingu. Článek se na provozní teplotu 
zahřívá elektrickým proudem, který sám za studena dodává, nebo teplem z vnějšího zdroje. 

Palivové články vyžadují složité řídící systémy, zejména z pohledu jejich regulační 
rychlosti.  

Palivové články jsou samy o sobě pevná statická zařízení, avšak systémy, které jsou 
nutné pro jejich správnou funkci, obvykle statické nejsou. Zvláštní nároky jsou kladeny 
především na stlačený vzduch –vyžaduje se vysokorychlostní kompresor, který představuje 
natolik velkou vlastní spotřebu, že má již nemalý vliv na účinnost celého systému. Složitost 
systému výrazně narůstá při spolupráci palivového článku s reformery paliva. 

Samotné palivové články („stacky“ palivový článků) nemají velkou hmotnost, avšak 
celková váha systémů článků, jejich podpůrných systémů (např. Nexa Module 1200 cca. 
18,5 kg/ 1 kW) je v současnosti větší než u srovnatelných motorů s vnitřním spalováním. 
Systémy s palubními reformery jsou samozřejmě ještě hmotnější. Systémy palivových článků 
jsou obecně lehčí než srovnatelné akumulační systémy postavené na technologii akumulátorů, 
přestože tyto systémy vyžadují méně podpůrných zařízení. S postupným vývojem technologie 
palivových článků se předpokládá, že bude hmotnost systému postupně klesat.  
 

Palivové články jsou nově se etablující technologie. Pro výrobce a výzkumné 
organizace je primárním cílem snížení nákladů na výrobu technologie palivových článků, 
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snížení jejich hmotnosti a rozměrů a zvýšení jejich životnosti což jde ruku v ruce s nárůstem 
jejich dostupnosti. 
 

4.3. Princip funkce palivového článku  
V palivovém článku probíhá reakce na elektrochemickém principu. Energie se 

uvolňuje vždy, když dojde k chemické reakci paliva s kyslíkem ve vzduchu. Energie je 
uvolňována v kombinaci nízkonapěťové stejnosměrné elektrické energie a tepla. Elektrická 
energie může být použita k přímému konání práce, zatímco teplo může být zužitkováno nebo 
odvedeno do okolí. 

V galvanických článcích umožňují elektrochemické reakce přeměnu chemické 
energie na energii elektrickou. Palivový článek (jakéhokoliv typu) je v podstatě galvanický 
článek, jako je elektrická baterie. Oproti tomu v elektrolytických článcích, které jsou 
principielně opačné k článkům galvanickým se naopak mění elektrická energie na energii 
chemickou, stejně jako se to děje v elektrolyzéru nebo eventuelně v reverzibilním palivovém 
článku. 

Základním znakem palivových článků je závislost spotřeby vodíku a kyslíku na 
velikosti elektrického proudu procházejícího zátěží. 

Termínem katoda označujeme elektrodu, na které se odehrává redukční reakce (nárůst 
záporného náboje chemických prvků a sloučenin) a termínem anoda označujeme elektrodu, 
na které probíhá oxidační reakce (nárůst kladného náboje chemických prvků a sloučenin). Při 
reakci v palivovém článku je katoda nabita kladně a anoda záporně. Při zpětné reakci, 
elektrolýze, se stává katoda elektricky zápornou a anoda elektricky kladnou. Elektrony 
protékají samovolně od elektricky záporného pólu k pólu elektricky kladnému. 

V palivovém článku zásobují palivový a oxidační plyn přímo anodu a katodu, a to ve 
zmíněném pořadí. Fyzická struktura palivového článku je tedy taková, že plyny protékají 
kanálky po obou stranách elektrolytu. Elektrolyt je základem pro rozdělení palivových článků 
na jednotlivé druhy. Různé elektrolyty vedou různé druhy iontů. 
 

 
 

Obr. 15: Typy palivových článků, využívaný iont, pracovní teplota 
 
Jak bylo již zmíněno elektrolyt může být jak kapalný, tak i pevný a některé články 

pracují s vysokými provozními teplotami, jiné s nízkými.  
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Na obrázku 15 jsou znázorněny pracovní teploty a ionty, zprostředkující iontovou 
vodivost v elektrolytu, pro jednotlivé typy palivových článků. Každá z technologií palivových 
článků má svá specifika, konstrukční a technologická omezení a výhody, které jí předurčují ke 
konkrétnímu způsobu použití.  
 

V následujících tabulce je uveden přehled základních parametrů, vlastností a typů 
palivových článků a jejich komponent. V tabulce č. 2 je uvedeno ve čtvrtém sloupci napětí 
naprázdno elementárního palivového článku, které je v důsledku úniku velké části energie v 
teplu u SOFC a MCFC, tedy vysokoteplotních palivových článků, nižší než u ostatních typů. 
Tento nedostatek je vykompenzován menšími poklesy napětí palivového článku při jeho 
zatížení v důsledku rychlejšího průběhu elektrochemických reakcí.  

 

Typ palivového 
článku 

Druh 
elektrolytu 

Provozní 
teplota, 

(°C) 

Napětí 
naprázdno, 

(V DC) 

Použitá paliva 

AFC (Alkaline Fuel 
Cell) 

Hydroxid draselný 
(KOH) 

65 - 220 1,1 - 1,2 H2 + O2 

PEMFC (Proton 
Exchange Membrane 

Fuel Cell) 

Proton Exchange 
Membrane 

(Nafion, Gore) 
50 - 120 1,1 

H2 / metanol 
+ O2/vzduch 

DMFC (Direct 
Methanol Fuel Cell) 

Proton Exchange 
Membrane 

(Nafion, Gore) 
130 1,1 

Methanol/ethanol 
+ O2/vzduch 

PAFC (Phosphoric 
Acid Fuel Cell) 

Kyselina 
fosforečná 

150 - 210 1,1 
H2 /plyn bohatý na vodík 

+ vzduch 

MCFC (Molten 
Carbonate Fuel Cell) 

Vysokoteplotní 
sloučenina 

uhlíkových solí 
CO3 (Sodík, 

Hořčík) 

600 - 700 0,7 - 1,0 
H2 / plyn bohatý na vodík / 

CO + vzduch 

SOFC (Solid Oxide 
Fuel Cell) 

Sloučeniny 
pevných keramik 

(Vápník, 
Zirkonium) 

650 - 1000 0,8 - 1,0 
H2 /plyn bohatý na vodík / 

CO + vzduch 

Tab. 2: Srovnání typů palivových článků podle použitých stavebních materiálů a provozní teploty 
 

V tabulce 3 jsou uvedeny základní elektrochemické reakce probíhající v jednotlivých 
typech palivových článků. 

 

Typ PČ Reakce na anodě Reakce na katodě 
AFC H2 + 2(OH)- → 2H2O ½ O2 + H2O + 2e- → 2(OH)- 

PEMFC H2 → 2H+ + 2e- ½ O2 + 2H+ + 2e- → H2O 
DMFC CH3OH + H2O  ⇒  6H+ + CO2 + 6e- 3/2 O2 + 6e- + 6H+   ⇒  3H2O 
PAFC H2 → 2H+ + 2e- ½ O2 + 2H+ + 2e- → H2O 

MCFC 
H2 + CO3

2- → H2O + CO2 + 2e- 
CO + CO3

2- → 2CO2 + 2e- 
½ O2 + CO2 + 2e- → CO3

2- 

SOFC 
H2 + O2- → H2O + 2e- 
CO + O2- → CO2 + 2e- 

CH4 + 4 O2- → 2H2O + CO2 + 8e- 
½ O2 + 2e- → O2- 

Tab. 3: Elektrochemické reakce probíhající v jednotlivých palivových článcích. 
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Z výše stručně popsaných chemických principů, konstrukčních a funkčních materiálů 
daných technologií je zřejmé, že specifičnost daných technologií je i v možném použití 
palivových plynů. Především je nutno brát ohled na zmíněné součásti palivových článků, 
především se to týká katalyzátorů a elektrolytů na tolerance příměsí plynů, které mohou být 
pro daný druh článku katalytickým jedem, jež může vézt k nevratnému poškození palivového 
článku. Tolerance jednotlivých technologií na nežádoucí složky jsou uvedeny v tabulce 4. 
 
Plyn \ Paliv. článek  PEMFC AFC PAFC MCFC SOFC 

H2 palivo palivo palivo palivo palivo 

CO < 10 ppm 0 < 2 % palivo palivo 

CO2 tolerance 0 tolerance tolerance tolerance 

N2 tolerance - <2% tolerance tolerance 

Cl < 0,05 ppm - < 1 ppm < 1 ppm < 1 ppm 

S (jako H2S a CS) 0 (Probíhá výzkum) - < 50 ppm < 0,5 ppm < 1 ppm 

Tuhé částice 0 0 < 1mg/m3 0 < 1mg/m3 

Tab. 4: Reakční plyny palivových článku - tolerance nežádoucích složek plynu. 
 

4.4. Popis, konstrukce a princip funkce palivového článku typu PEM  
Palivový článek je zařízení umožňující přímou přeměnu chemické energie vázané v 

palivu na energii elektrickou, aniž by bylo potřeba tepelného či mechanického přechodného 
(transformačního) mezistupně.  

Hlavní části nízkoteplotního palivového článeku typu PEM FC (FC – Fuel Cell) 
jsou membránové uskupení (MEA - Membrane Electrode Assembly), deseky s kanálky pro 
rozvod reakčních plynů (BP - Bipolar Plates), chladící okruh (CC - Cooling Circuit) 
s chladícím médiem, těsnění (Sealing) a koncové deseky s elektrodami (EP - End Plates). 

Membránové uskupení (MEA) je realizováno protonovou membránou s katalyzátory a 
elektrodami. MEA je nejdůležitější částí palivového článku, neboť zde dochází ke všem 
důležitým chemickým reakcím. Protonová membrána (PEM -  Proton Exchange Membrane), 
nebo taktéž elektrolyt, je složena z pevného filmu o tloušťce 50 - 200 µm, který je tvořen 
teflonovými floro-uhlíkovými polymery s řetězcem končícím skupinou siřičitanových kyselin 
v H+ formě. Má tedy kyselý charakter. Protonová membrána je na obou stranách pokryta 
tenkou vrstvou platinového katalyzátoru o tloušťce řádově desítek µm, jež podporuje 
chemickou reakci aniž by byl během této reakce spotřebováván. Z tohoto důvodu se obvykle 
jako katalyzátor používá platina a nikl, neboť vykazují vysokou elektro-katalytickou účinnost, 
chemickou stabilitu a vysokou elektrickou vodivost.  

Elektrody (GDL - Gas Diffusion Layer), anoda a katoda, jsou z papíru protkaného 
uhlíkovými vlákny o tloušťce desetin mm, který je porézní, nesmáčenlivý, vodivý a 
nekorodující. Právě poréznost umožňuje elektrodám propouštět reakční plyny tj. palivový 
plyn (např.: vodík)  na straně anody a okysličovací plyn (kyslík, vzduch) na straně katody. 
Katoda současně slouží k rovnoměrnému rozložení plošné hustoty toku vodíkových molekul 
při zásobování protonové membrány palivem. 

Desky s kanálky pro rozvod reakčních plynů (BP) jsou vyrobeny z grafitu. Jsou 
vybaveny kanálky serpentinovitého tvaru, které maximalizují kontakt plynu s membránovým 
uspořádáním. Kanálky na katodové a anodové straně se obvykle výrazně liší. Tato odlišnost 
vyplývá z fyzikálních vlastností reakčních plynů, jejich ekonomické dostupnosti a 
zamýšleného účelu použití palivového článku. Anodová strana má obvykle hustější síť 
kanálků. Katodová deska je na odvrácené straně od membrány vybavena kanálky pro rozvod 
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chladícího média. Aby došlo k zabránění smíšení chladícího média s reakčními plyny, musí 
být spoj anodové a katodové desky dvou sousedních článků vybaven elektricky vodivým 
těsněním. 

 

 
Obr. 16: Uspořádání jedné cely palivového článku (uskupení MEA) 

 
Koncové desky s elektrodami - jak již vyplývá z názvu, slouží jako koncové elektrody 

a zároveň mají zabudované výstupní svorky článku. Obvykle jsou koncové desky vyrobeny z 
oceli nebo plastu. Jejich význam také spočívá v možnosti mechanického uchycení koncových 
šroubů, kterými je stažen stack palivového článku, čímž je dosáhnuto lepších energetických 
parametrů článku důsledkem zvětšení stykových ploch jednotlivých součástí článku a dále ve 
vyvedení elektrického výkonu článku a chlazení elektrod. (stack = sériové spojení solitérních 
cel – segmentů palivových článků do výkonového bloku)  

Způsob chlazení palivového článku je jako u většiny energetických zdrojů závislý na 
jeho jmenovitém výkonu. U zdrojů o výkonech do 2 kilowattů plně dostačuje chlazení 
vzduchem. V případě větších výkonů je jako chladící médium použita voda. 

Aby byl modul palivového článku kompletní musí být kromě výše uvedených částí 
stacku modul vybaven palivovým-vodíkovým hospodářství a hospodářstvím okysličovacího 
plynu -vzduchovým hospodářstvím, chladícím okruhem, zvlhčovačem, přídavnými zařízeními 
pro regulaci toků plynů a kapalin, dalšími doplňkovými provozními zařízeními pro řízení 
elektrického a tepelného výstupu, zařízeními pro kontrolu a řízení celého výrobního procesu. 
Některé systémy mohou obsahovat i tzv. reformery, což jsou speciální zařízení  pro 
zpracování paliva. 

Nízkoteplotní palivové články vyžadují na rozdíl od vysokoteplotních článků 
katalyzátory, které jsou tvořeny ušlechtilými (vzácnými) kovy, a to především platinou. Jejich 
úkolem je urychlení reakcí, které probíhají na elektrodách.  

Při provozu palivového článku typu PEM je mu současně dodáván palivový plyn 
(vodík ve formě molekul H2 na straně anody) a okysličovadlo (kyslík ve formě molekul O2, 
nebo vzduch na straně katody). Styk molekul vodíku H2 s platinovým katalyzátorem vyvolá 
na povrchu protonové membrány reakci, při které dochází k rozkladu molekul vodíku nejprve 
na jednotlivé atomy H, které se následně štěpí na protony H+ a elektrony e-, viz. (1).  
Elektrony procházejí vnější elektrickou zátěží a jsou přijímány na katodové straně atomy 
kyslíku za vzniku iontů O2-, jež vznikly štěpením molekul kyslíku O2 platinovým 
katalyzátorem, viz. (2). Membrána palivového článku je schopná propustit pouze kladně 
nabité vodíkové protony, jež jsou přitahovány kyslíkovými ionty na straně katody. Po 
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průchodu vodíkového protonu membránou dochází na straně katody k reakci, do které 
vstupují vodíkové protony H+ a kyslíkový anion O2- za vzniku čisté vody (3). 

Voda vznikající v palivovém článku je tedy vedle elektrické energie a tepla jediným 
materiálním produktem chemické reakce mezi vodíkem a kyslíkem. Jinak řečeno, tvorba vody 
je znakem aktivity palivového článku. Nedostatečná tvorba vody v plynném či v kapalném 
skupenství nebo opačně abnormální koncentrace vody v určitých místech palivového článku 
poukazuje na jeho vadné oblasti. 
Reakci probíhající na anodě můžeme popsat následovně: 

H2  ⇒  2 H+ + 2 e-         (1) 
Pro reakci na katodě můžeme psát: 

½ O2
- + 2 e- + 2 H+  ⇒  H2O        (2) 

Sloučením reakcí na anodě a katodě získáme celkovou reakci pro PEMFC článek: 
H2 + ½ O2  ⇒  H2O         (3) 

 

 
Obr. 17: Princip palivového článku typu PEM 

 
Palivové články mohou být prakticky provozovány s různými druhy palivových a 

oxidačních plynů. Vodík je již dlouhou dobu považován za nejefektivnější palivo pro 
praktické využití v palivových článcích, poněvadž má větší elektrochemickou reaktivitu (větší 
schopnost reakce) než ostatní paliva (uhlovodíky, alkoholy). Dokonce i palivové články, jež 
pracují přímo s palivy odlišnými od vodíku, rozkládají palivo nejprve na vodík a ostatní 
prvky, než dojde k samotné reakci. Kyslík je obvyklým výběrem při volbě oxidačních paliv 
díky své vysoké reakční schopnosti a procentuálnímu zastoupení ve vzduchu. 

 
Při stanovování účinnosti a účinnostních limitů nejsou palivové články vázány 

Carnotovým účinnostním limitem jako termodynamické stroje. Pokud by se v systému 
palivového článku nevyskytovaly jevy způsobující nevratnost procesu reakce, potom by 
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veškerá energie paliva byla přeměněna na energii elektrickou, čímž by účinnost palivového 
článku dosáhla 100 %.  

V případě výpočtu energetických toků v palivových článcích je důležitá znalost 
„Gibbsovy volné energie soustavy G “ odpovídající dostupné energii pro konání vnější práce 
(elektrické práce na svorkách palivového článku).  „Entropie soustavy S “, představuje část 
energie soustavy, která se nevratně ztrácí ve formě tepla, „Entalpie soustavy H “, jež 
vyjadřuje energii uloženou v jednotkovém množství látky (představuje součet Gibbsovy volné 
energie formace a změny energie formace spojené s entropií) a „exergie“, což je veškerá 
práce, která může být systémem vykonána, včetně té, která je představována změnami objemu 
a nebo tlaku v soustavě (maximální práce, kterou může systém vykonat). 
 Gibbsovu volnou energii soustavy je možné vyjádřit následovně: 
 

G = H – T ⋅ S      J⋅kg-1; J⋅kg-1, K, J⋅kg-1⋅K-1 (4) 
 
,kde G je Gibbsova volná energie soustavy (J⋅kg-1), H představuje entalpii soustavy (J⋅kg-1),  T 
je termodynamická teplota soustavy (K) a S znamená entropii soustavy (J⋅kg-1⋅K-1). 
 

V případě vyjádření vztahu (4) za pomoci měrných hodnot, můžeme definovat vztah 
pro molární Gibbsovu volnou energii soustavy, molární entalpii soustavy a molární entropii 
soustavy: 
 

SSS sThg −=     J⋅mol-1; J⋅mol-1, K, J⋅mol-1⋅K-1 (5) 

 
,kde Sg  je molární Gibbsova volná energie soustavy (J⋅mol-1), Sh  představuje molární 

entalpii soustavy (J⋅mol-1), T je termodynamická teplota soustavy (K), Ss  znamená molární 

entropii soustavy (J⋅mol-1⋅K-1). Čárka nad symboly označuje, že hodnoty jsou vztaženy na 
1 mol látky. 
 

Pokud budeme teplotu soustavy považovat při provozu palivového článku za 
konstantní, potom využitelnou energii můžeme definovat jako rozdíl v Gibbsově volné energii 
soustavy před a po uskutečnění chemické reakce, což odpovídá změně Gibbsovy volné 
energie soustavy. Pro jeden mol látky můžeme potom psát vztah:  
 

SSS sThg ∆−∆=∆     J⋅mol-1; J⋅mol-1, K, J⋅mol-1⋅K-1 (6) 

 
,kde Sg∆  je změna molární Gibbsovy volné energie soustavy (J⋅mol-1), Sh∆  představuje 

změnu molární entalpie soustavy (J⋅mol-1), T je termodynamická teplota soustavy (K), 

Ss∆  znamená změnu molární entropie soustavy (J⋅mol-1⋅K-1). 

 
Hodnota změny Gibbsovy volné energie Sg∆  je definována jako rozdíl mezi Sg∆  

produktů a Sg∆  reagujících látek dle vztahu: 

 

 ( ) ( )produkty reaktantyS S Sg g g∆ = −  

 

( ) ( ) ( ) 222 2

1
OSHSOHSSS gggg −−=∆     J⋅mol-1; J⋅mol-1 (7) 
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Obdobně pro změnu molární entalpie a změnu molární entropie soustavy platí: 
 

 ( ) ( ) ( ) 22
1

22 OSHSOHSS hhhh −−=∆     J⋅mol-1; J⋅mol-1 (8) 

 

 ( ) ( ) ( ) 22
1

22 OSHSOHSS ssss −−=∆    J⋅mol-1⋅K-1, J⋅mol-1⋅K-1 (9) 

 
Hodnoty změny Gibbsovy volné energie soustavy, změny entalpie a entropie soustavy 

nejsou konstantní, jejich hodnota se mění s teplotou, tlakem, skupenským stavem soustavy 
(pevné, kapalné či plynné skupenství) a s dalšími faktory.  

 
Forma 

produktové vody T ∆Gf 
- °C kJ/mol 

Kapalina 25 -237,2 
Kapalina 80 -228,2 

Plyn 100 -225,2 
Plyn 200 -220,4 
Plyn 400 -210,3 
Plyn 600 -199,6 
Plyn 800 -188,6 
Plyn 1000 -177,4 

Tab. 5: Hodnoty volné Gibbsovy energie pro různé provozní teploty vodíkového palivového článku typu PEM 
 

Hodnoty energie jsou vyjádřeny v záporných hodnotách v důsledku jejího uvolňování 
při reakci. Jestliže by při provozu palivového článku nevznikaly ztráty (proces reakce by byl 
vratný), potom by se celá hodnota změny Gibbsovy volné energie přeměnila na energii 
elektrickou, což využijeme při hledání maximálního napětí a napětí naprázdno  palivového 
článku. 

Abychom mohli zajistit objektivní srovnání palivových článků s ostatními 
technologiemi, je účinnost palivového článku obvykle definována následovně: 
 

S

el
h

palivamoluzvyrobenáenergieelektrická

∆−
= 1η  -; J · mol-1, J · mol-1 (10) 

 
Elektrická účinnost palivového článku a obecně účinnost různých zařízení může být 

uváděná ve dvou vztažných hodnotách označené jako HHV nebo označené jako hodnota 
účinnosti  LHV. Tyto dvě hodnoty účinnosti se liší v tom, zda-li je při výpočtu účinnosti 
zařízení uvažována i energie obsažena v produktu (produktech) chemické reakce probíhající 
v posuzovaném zařízení. Pro palivový článek PEM je možné chemickou reakci spalování 
vodíku (3), která v něm probíhá, popsat z pohledu konečného skupenství produktu reakce 
(vody) na dva možné stavy, čemuž odpovídají různé hodnoty molární entalpie Sh∆  (při teplotě 

293,15 K):  
 

 H2 + 1/2 O2 → H2O (pára)  Sh∆ = - 241,83 kJ · mol-1 LHV   (11) 

 
V případě, že produktová voda v podobě páry zkondenzuje zpět na kapalinu, potom: 
 
 H2 + 1/2 O2 → H2O (kapalina) Sh∆ = - 285,84 kJ · mol-1  HHV   (12) 
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Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami Sh∆  (44,01 kJ · mol-1) je molární entalpie pro 

odpařování vody („molární latentní teplo“, „ molární skupenské teplo“). Vyšší hodnota změny 
entalpie soustavy představuje spalné teplo (HHV či gross heating value); nižší hodnota udává 
výhřevnost paliva (LHV či net caloric value). U každého vyjádření účinnosti palivového 
článku by mělo být řečeno, jestli souvisí se spalným teplem či s výhřevností paliva. Jestliže 
takto není řečeno, potom byla pravděpodobně použita výhřevnost paliva (LHV), neboť vede k 
vyšší hodnotě účinnosti. 

Nyní je patrné, že u palivových článků se vyskytuje účinnostní limit vypočítaný 

pomocí Sh∆ . Maximální dostupná el. energie odpovídá změnám Gibbsovy volné energie, 

takže můžeme psát: 
 

 100max ×
∆−
∆−

=
f

f
el

h

g
η     %; J · mol-1, J · mol-1  (13) 

 
Tento účinnostní limit je někdy nazýván „termodynamická účinnost“. Hodnoty 

účinnostních limitů, vztažené jak ke spalnému teplu (HHV), tak k výhřevnosti paliva (LHV) 
pro vodíkový palivový článek jsou uvedeny v tabulce č. 6. 
 

Získaná energie z palivového článku je odváděná prostřednictvím dvou elektronů 
uvolněných z jedné molekuly vodíku ve formě elektrického proudu procházejícího vnějším 
obvodem. To znamená, že z jednoho molu vodíku  prochází vnějším elektrickým obvodem 
2 ⋅⋅⋅⋅ NA elektronů, kde NA je Avogadrova konstanta  (NA = 6,022 ⋅ 1023 mol-1). Jestliže 
e = 1,602 ⋅ 10-19 C je náboj jednoho elektronu, potom náboj, který protéká palivovým článkem 
je roven -2 · NA · e = -2 F coulombů, kde F představuje Faradayovu konstantu, neboli náboj 
jednoho molu elektronů (F = 96 485 C). 

Jestliže E je elektromotorické napětí palivového článku (V), potom elektrická práce A 
(J ⋅ mol-1), která představuje práci vynaloženou zdrojem energie na pohyb jednoho molu 
elektronů vnějším elektrickým obvodem, má velikost: 
 
 2A Q U F E= ⋅ = − ⋅ ⋅    J ⋅ mol-1; C, V; C ⋅ mol-1, V  (14) 
 
,kde Q je celková velikost přeneseného elektrického náboje (C), U je velikost elektrického 
napětí na svorkách zdroje (V). 

Pokud by v soustavě zdroje nevznikaly ztráty, pak by tato elektrická práce A byla 

úměrná uvolněné Gibbsově volné energii, tedy fg∆ . Potom pro elektromotorické napětí 

můžeme psát: 
 

 
F

g
E f

2

∆−
=

      
V; J ⋅ mol-1, C ⋅ mol-1  (15) 

 
Výše uvedenou hodnotu můžeme také interpretovat jako maximální elektromotorické 

napětí (max. EMN) pro danou hodnotu volné Gibbsovy energie. Kromě zanedbání nevratností 
předpokládá vztah (15) pouze čistý vodík a kyslík při standardním tlaku (101,325 kPa).  

Provozní napětí palivového článku může velmi úzce souviset s jeho účinností. Jestliže 
veškerá energie z vodíkového paliva, entalpie soustavy, bude transformována na energii 
elektrickou, potom ideální elektromotorické napětí (ideal. EMN) palivového článku bude 
dosahovat hodnoty: 
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 1,48
2

Sh
E V

F

−∆= =  pro HHV   V; J · mol-1, C⋅ mol-1  (16) 

 1,25
2

Sh
E V

F

−∆= =  pro LHV   V; J · mol-1, C⋅ mol-1  (17) 

 

Forma H2O T ∆Gf 
max. 
EMN 

max. účinnost 
HHV 

max. účinnost 
LHV 

- °C kJ/mol V % % 
Kapalina 25 -237,2 1,229 82,98 98,09 
Kapalina 80 -228,2 1,183 79,83 94,36 

Plyn 100 -225,2 1,167 78,79 93,12 
Plyn 200 -220,4 1,142 77,11 91,14 
Plyn 400 -210,3 1,090 73,57 86,96 
Plyn 600 -199,6 1,034 69,83 82,54 
Plyn 800 -188,6 0,977 65,98 77,99 
Plyn 1000 -177,4 0,919 62,06 73,36 

Tab. 6: Hodnoty maximálního napětí naprázdno a účinnostních limitů vodíkového palivového článku typu PEM 
 

Skutečná elektrická účinnost palivového článku je potom definovaná jako podíl 
skutečné hodnoty napětí článku a jedné z výše uvedených hodnot pro ideální elektromotorické 
napětí. Z praktických aplikací vyplývá, že ne všechno palivo, jež je dodáváno do palivového 
článku, může být využito. Některé palivo projde palivovým článkem aniž by se zúčastnilo 
reakce. Potom můžeme definovat koeficient využití paliva µS jako: 
 

článkupalivovéhodohovstupujícípalivamnožství

článkupalivovémvoreagujícíhpalivamnožství
S =µ   -, částic, částic  (18) 

 
Skutečná elektrická účinnost palivového článku je potom vyjádřena vztahem: 
 

 %100
48,1

⋅⋅=
V

U skut
Selskut µη      %; -, V, V  (19) 

 
(Pokud budeme chtít vyjádřit tuto účinnost ve vztahu k výhřevnosti paliva (LHV) bude napětí 
1,48 V nahrazeno napětím 1,25 V. Relativně přesný odhad pro µS je 0,95, který umožňuje 
účinnosti palivového článku, aby byla stanovena z jednoduchého měření jeho napětí.) 
 

Palivový článek, jakožto elektrochemický generátor elektřiny vykazuje odpovídající 
vlastnosti, vycházející z chemicko fyzikálních pochodů, jež s sebou nesou určitá omezení a 
vnitřní ztráty. Výsledkem působení těchto jevů je charakteristická U-I závislost – polarizační 
charakteristika palivového článku, která je znázorněna na následujícím obrázku. 
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Obr. 18: Polarizační charakteristika palivového článku 

 
Polarizace je způsobena chemickými a fyzikálními činiteli vznikajícími 

v důsledku různých vlastností technologie palivového článku. Tito činitelé limitují proces 
reakce při průchodu proudu článkem. Existují tři základní oblasti působení činitelů ovlivňující 
celkovou polarizaci: 

� aktivační polarizace - je spojená s energií, která musí být překročena, aby došlo ke 
spuštění chemické reakce mezi reaktanty. Při malém proudu je rychlost pohybu 
elektronů malá a část napětí elektrod je ztracena v důsledku potřeby kompenzace 
nedostávající se elektro-katalytické činnosti. 

� ohmická polarizace (či rezistenční polarizace) - se vyskytuje v důsledku odporových 
(ohmických, Jouleových) ztrát v článku. Tyto Jouleovy ztráty jsou způsobeny 
elektrolytem (iontové), elektrodami (elektronové a iontové) a svorkami článku 
(elektronové). Poněvadž se desky a elektrolyt článku řídí Ohmovým zákonem 
(U = R · I), mění se velikost úbytku napětí při změně vodivosti lineárně v celé 
uvažované provozní oblasti palivového článku (s vynecháním oblasti aktivační 
polarizace). 

� koncentrační polarizace - se objevuje v okamžiku, kdy jsou elektrodové reakce 
brzděny vlivem přenášené masy (množství). V této oblasti  jsou reaktanty 
spotřebovávány rychleji než mohou být dodávány, zatímco produkt reakce (voda) se 
hromadí rychleji, než může být odváděn. Nakonec dochází v důsledku těchto efektů ke 
zpomalení další reakce a napětí článku klesá k nule. 
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Obr. 19: Relativní nárůst jednotlivých typů polarizací (úbytků elektrického napětí) palivového článku 

 

Kromě výše zmíněných příčin hraje nezanedbatelnou roli také průchod paliva 
elektrolytem a vnitřní proud – tato energetická ztráta vychází z nevyužití veškerého paliva, 
jež “uniká” reakci průchodem elektrolytu, a v menším rozsahu také prostřednictvím 
elektronové vodivosti elektrolytu. Elektrolyt by měl dopravovat pouze ionty. Nicméně, určité 
množství difundovaného paliva a elektronového toku prochází palivovým článkem. Vyjma 
palivových článků s přímým využitím metanolu (DMFC), ztráty paliva a proudu jsou malé a 
jejich vliv tedy není obvykle příliš důležitý. Avšak tento jev má významný vliv na napětí 
naprázdno nízkoteplotních palivových článků. 
 

Polarizační charakteristiky palivového článku jako takové můžeme vnímat také jako 
charakteristiky „statické“, k nímž ekvivalentně můžeme specifikovat i charakteristiky, které 
bychom mohli nazvat charakteristikami „dynamickými“.   

K výše popsaným statickým charakteristikám palivových článků je potřeba zmínit i 
ekvivalent dynamických charakteristik palivových článků, který úzce souvisí s polarizační 
charakteristikou palivového článku jako takovou. 
 

Dynamické děje, které probíhají na provozovaném palivovém článku jsou 
způsobovány mnoha vlivy. Velmi důležitým činitelem, který je zásadní pro pochopení 
elektrického chování palivových článků, je komplexní a zajímavý elektrodový jev tzv. náboj 
dvojvrstvy. 

Kdykoliv se stýkají dva odlišné materiály, vytváří se na jejich povrchu náboj, či náboj 
přechází z jednoho materiálu do druhého. Například v polovodičových materiálech dochází 
k difúzi děr a elektronů přes přechod (spojení) mezi materiálem typu N a typu P. Tím vzniká 
na přechodu náboj dvojvrstvy, elektronů v oblasti typu P a děr v oblasti typu N, jež mají velký 
vliv na chování polovodičových zařízení. V elektrochemických systémech se náboj 
dvojvrstvy vytváří částečně v důsledku vlivu difúze, obdobně jako v polovodičích, ale také  
z důvodů reakcí mezi elektrony na elektrodách a ionty v elektrolytu, a také jako výsledek 
používaných napětí. Například situace na obrázku č. 20 může nastat na katodě palivového 
článku s kyselým elektrolytem. Elektrony se shromažďují na povrchu elektrody a H+ ionty 
jsou přitahovány k povrchu elektrolytu. Tyto elektrony a ionty, společně s O2 dodávaného 
katodě se účastní katodové reakce: 

O2 + 4e- + 4H+ → 2H2O          (20) 
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Obr. 20: Náboj dvojvrstvy na povrchu katody palivového článku. 

 
Pravděpodobnost odehrávající se reakce zřejmě závisí na hustotě nábojů, elektronů a 

H+ iontů, na povrchu elektrody a elektrolytu. Více náboje odpovídá většímu proudu. 
Nicméně, hromadění náboje, elektronů a H+ iontů na rozhraní elektroda/elektrolyt, vytvoří 
elektrické napětí. Napětí je v tomto případě aktivačním přepětím, o kterém bylo pojednáno již 
dříve. Takže náboj dvojvrstvy nám poskytuje vysvětlení, proč vzniká aktivační přepětí. 
Ukazuje nám, že musí být přítomen náboj dvojvrstvy, aby došlo k reakci, a že k tomu, aby byl 
proud větší je potřeba většího náboje a tedy přepětí je vyšší, jestliže proud je větší. Velice 
důležitý je vliv katalyzátoru. Efektivní katalyzátor je schopný zvýšit pravděpodobnost reakce 
– tzn., že palivovým článkem může protékat vyšší proud bez potřeby tvorby jinak velkého 
náboje. 

Vrstva náboje na či v blízkosti rozhraní elektroda – elektrolyt představuje uskladnění 
elektrického náboje a energie, a tak se chová spíše jako elektrický kondenzátor. Jestliže dojde 
ke změně proudu, je zapotřebí určitého času na vyrovnání tohoto náboje (a s tím spojeného 
napětí) - k rozptýlení (při poklesu proudu) či k tvorbě (jestliže dojde k nárůstu proudu). Takže 
aktivační přepětí nenásleduje okamžitě proud stejně jako je tomu u poklesů napětí 
způsobených ohmickými ztrátami. Dojde-li tedy k náhodné změně proudu v palivovém 
článku, provozní napětí zaujme zpočátku hodnotu odpovídající vnitřnímu odporu, avšak 
postupně přejde na hodnotu konečnou, uvažující veškeré nevratnosti. Jednou z možností, jak 
modelovat tento průběh je využití ekvivalentního obvodu, ve kterém je elektrický náboj 
dvojvrstvy reprezentován elektrickým kondenzátorem. Kapacita kondenzátoru je definovaná 
vztahem  

d

A
C ⋅= ε       F; Fm-1, m2, m   (21) 

 
,kde εεεε je elektrická permitivita (F · m-1), A je plocha povrchu desek kondenzátoru (m2) 

a d je vzdálenost desek (m).  
V tomto případě je A skutečná plocha povrchu elektrod, která je řádově několik 

tisíckrát větší než její geometrické rozměry. Také d, vzdálenost je velmi malá, obvykle pouze 
několik nanometrů. Výsledkem je, že některých palivových článcích dosahuje kapacita 
hodnot v řádu několika Faradů, což je již poměrně vysoká hodnota. Spojitost mezi touto 
kapacitou, nábojem v ní uskladněným a výsledným aktivačním přepětím vede 
k ekvivalentnímu obvodu, jež je znázorněn na obrázku 21. 

Elektrolyt 

Elektroda 
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Rezistor Rr modeluje ohmické ztráty. Ztráty proudu způsobují okamžitou změnu 
v poklesu napětí na tomto rezistoru. Rezistor Ra modeluje aktivační přepětí a paralelně 
připojený kondenzátor vyhlazuje poklesy napětí vznikající na rezistoru. Pokud bychom chtěli 
uvažovat také ztráty v důsledku koncentračního přepětí, potom bude tento vliv také zahrnut 
do rezistoru Ra.  

Obecně řečeno, vliv této kapacity, jež je výsledkem náboje dvojité vrstvy, dává 
palivovému článku dobré dynamické vlastnosti a to takové, že napětí se mění velmi zvolna a 
hladce na novou hodnotu odpovídající změně v požadavku proudu palivového článku. To také 
umožňuje jednoduchý a efektivní způsob odlišení jednotlivých hlavních typů úbytků napětí, a 
tudíž analyzovat chování palivového článku. Tyto způsoby odlišení jednotlivých hlavních 
typů úbytků napětí jsou popsány v následující části. 

 
Obr. 21: Jednoduchý elektrický obvod použitý pro modelování palivového článku. 

 
V jednotlivých bodech této kapitoly nám bylo tvrzeno, že různá přepětí jsou důležité 

při různých provozních podmínkách. Například můžeme konstatovat, že u palivových článků 
s pevnými keramickými elektrolyty na bázi oxidů (SOFC) je ohmický úbytek napětí (ohmické 
ztráty) důležitější než aktivační ztráty. Co je důkazem pro tato tvrzení? 

Metoda, která umožňuje velmi dobře porozumět těmto nevratnostem se nazývá 
impedanční spektroskopie (electrical impedance spectroscopy). Palivový článek je připojen ke 
zdroji s proměnou frekvenci střídavého proudu a je měřeno jeho napětí a dopočítává se 
impedance, která je převážně dána impedancí  uvažovaného kondenzátoru. Z postupného 
záznamu hodnot nebo resp. závislosti impedance palivového článku na frekvenci proudu 
odvodíme hodnoty pro ekvivalentní elektrický obvod, který je znázorněn na obrázku č. 21. 
Nicméně, protože kapacita palivového článku je relativně velká a impedance malá, jsou 
zapotřebí speciální generátory signálu a měřící systémy s frekvencemi až kolem 10 mHz, 
takže experimenty jsou velmi často velmi časově náročné. 
 

Oproti předešlé metodě technika přerušení proudu je možností, která může být použita 
za účelem získání přesných výsledků co do množství (Lee, 1998), ale také k získání rychlých 
kvalitních údajů. Navíc může využívat standardní nízko-nákladové elektronické vybavení.  

Předpokládejme, že palivový článek dodává proud, při kterém je koncentrační přepětí 
(či přepětí v důsledku přepravy paliva) zanedbatelné. Potom pokles napětí článku bude 
v tomto případě způsoben ohmickými ztrátami a aktivačním přepětím. Předpokládejme, že 
náhle dojde k přerušení tohoto proudu. Náboj dvojvrstvy a s ním spojené aktivační přepětí 
potřebuje určitý čas, než dojde k rozptýlení tohoto náboje. Oproti tomu ohmické ztráty klesají 
okamžitě na nulu. Dojde-li tedy k náhodnému přerušení elektrického proudu v externím 
elektrickém obvodu, můžeme očekávat, že napětí článku se bude chovat dle průběhu na 
obrázku č. 22. 

Jednoduchý obvod, potřebný pro vykonání testu prostřednictvím přerušení proudu 
v obvodu je znázorněn na obrázku 23. Spínač je sepnutý a elektrická zátěž je naladěna na 
požadovanou hodnotu testovacího proudu. Na osciloskopu je nastavena vhodná časová 
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základna. Dochází k rozepnutí spínače a tím k přerušení proudu tekoucího elektrickým 
obvodem. Na obrazovce osciloskopu můžeme odečíst dvě napětí Vr a Va. Ačkoliv je tato 
metoda jednoduchá, pro získání kvantitativních výsledků musíme být velmi opatrní, abychom 
nepřecenili Vr tím, že nám bude chybět bod, kde vertikální přechod končí. Časová základna 
osciloskopu musí být proměnlivá vzhledem k různým druhům palivových článků a z toho 
plynoucích kapacit. Tři příklady testů přerušení proudu pro různé druhy palivových článků 
jsou znázorněny na obrázcích č. 24 až č. 26.  Tyto testy jsou podrobněji popsány v Büchi a 
kol. (1995) (V tomto článku je popsána zajímavá proměnlivost testu přerušení proudu, ve 
kterém je puls proudu aplikován na palivový článek). 

Test přerušením proudu je jednoduchý při testování jednoduchých palivových článků a 
malých bloků. V případě větších stacků se jeví jako problematické přerušení vyšších hodnot 
proudů. Metoda přerušení proudu a elektrická impedanční spektroskopie jsou dvěmi silnými 
metodami sloužícími k nalezení příčin nevratností palivových článků. Obě metody jsou velmi 
rozšířené. 
 

 
Obr. 22: Ilutrační graf časového průběhu napětí palivového článku při testu přerušení proudu. 

 

 
Obr. 23: Jednoduchý obvod pro testování palivových článků zkoušku přerušení proudu. 

 

Okamžik přerušení proudu 

Napětí 

Pomalý konečný 
nárůst napětí 
naprázdno, Va  

Okamžitý nárůst napětí, Vr 

Čas 

Digitální osciloskop 

Palivový článek 
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Obr. 24. Typický výsledek testu přerušení proudu pro nízkoteplotní vodíkový palivový článek PEM, Ohmický 

Vr a aktivační Va pokles napětí jsou srovnatelné (časová osa – 0,2 s/div, i = 100 mA/cm2). 
 

 
Obr. 25: Typický výsledek testu přerušení proudu pro nízkoteplotní etanolový palivový článek DMFC . 

Aktivační Va přepětí je mnohem větší než ohmické Vr, jež je zanedbatelné.  
(časová osa – 0,2 s/div, i = 100 mA/cm2). 

 

 
 

Obr. 26: Typický výsledek testu přerušení proudu pro malý vysokoteplotní palivový článek SOFC pracující při 
teplotě 700 °C. Výrazný okamžitý nárůst napětí ukazuje na vysoké ohmické ztráty Vr a zanedbatelné aktivační 

ztráty Va.  (časová osa – 0,2 s/div, i = 100 mA/cm2) 
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Tyto tři příklady poskytují dobré shrnutí napěťových ztrát v palivových článcích. 
Koncentrační ztráty a ztráty způsobené přenosem hmoty jsou důležité pouze při vysokých 
proudech a u dobře navržených systémů s dobrou dodávkou paliva a kyslíku, mohou být při 
jmenovitém proudu velmi malé. U nízkoteplotních vodíkových palivových článků je důležité 
aktivační přepětí na katodě, obzvláště při nízkých proudech, a ohmické ztráty. Aktivační a 
ohmické ztráty jsou přibližně shodně velké, viz. obrázek č. 24. V případě palivových článků 
využívajících jako palivo metanol se na anodě i katodě vyskytuje významná hodnota 
aktivačního přepětí, a tak aktivační přepětí za každé situace převládá, viz. obrázek č. 25. Na 
druhou stranu, v případě vysokoteplotních palivových článků se aktivační přepětí stává méně 
významným a hlavním problémem jsou v tomto případě ohmické ztráty, viz. obrázek č. 26. 
 

4.5. Popis, konstrukce a princip funkce elektrolyzé ru typu PEM  
Elektrolyzér je elektrochemické zařízení, které mění energii elektrickou na energii 

chemickou vázanou na produkty elektrochemické reakce (elektrolytický rozklad vody) tj. 
vodíku a kyslíku.  

Elektrolyzér typu PEM je konstrukčně velmi podobný palivovému článku stejného 
typu a lze konstatovat, že se jedná o zařízení s přesně opačnou chemickou reakcí než která 
probíhá v palivovém článku.  
 
Reakci probíhající na katodě elektrolyzéru můžeme popsat následovně: 

4 H+ + 4 e- ⇒  2H2         (22) 
Pro reakci na anodě elektrolyzéru můžeme psát: 

2H2O  ⇒  O2 + 4 e- + 4 H+          (23) 
Sloučením reakcí na anodě a katodě získáme celkovou reakci pro PEM elektrolyzér: 

2H2O ⇒ 2H2 + O2           (24) 
 

 

 
Obr. 27: Princip elektrolyzéru typu PEM 

 
Pro palivový článek platilo dle vztahu 15, že maximální možné elektromotorické 

napětí naprázdno při teplotě 25 °C a normálním tlaku dosahuje hodnoty 1,229 V. Pro 
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elektrolyzér je naopak tato hodnota teoreticky hodnotou minimální, při které začne 
elektrolyzér fungovat a produkovat vodík.  

Jestliže se provozní napětí na jedné cele elektrolyzéru bude pohybovat mezi 
hodnotami 1,229 V a hodnotou ideálního elektromotorického napětí s hodnotou 1,48 V bude 
hodnota změny molární entropie Ss∆  záporná a zbývající potřebné teplo potřebného pro 

reakci bude odebíráno z okolního prostředí, jinými slovy se nezvyšuje provozní teplota. Dále 
stejně jako u palivového článku, ale v opačném smyslu se začne uplatňovat i vliv aktivační 
polarizace a ohmické polarizace resp. aktivační a ohmické ztráty. Transportní (koncentrační) 
ztráty jsou během elektrolýzy zanedbatelné, protože zde nehrozí nedostatečnost odvodu 
produktů reakce. 

Účinnost elektrolyzéru můžeme definovat následujícím vztahem:  
 

1,48
100 %

skut

V

U
ε = ⋅       %; -, V, V  (25) 

 
Pro reálný elektrolyzér se provozní hodnota napětí na jedné cele se díky nutnosti 

pokrýt zmíněné ztráty typicky pohybuje od 1,7 V do 2 V, čemuž odpovídá maximální 
teoretická účinnost přeměny elektrické energie na energii chemickou od 87% do 74%. Na 
obrázku č. 28 je vyobrazeno porovnání reálných polarizačních charakteristik palivového 
článku a elektrolyzéru typu PEM. Horní hodnota napětí pro elektrolyzér je omezena izolační 
schopností membrány resp.  průrazným napětím membrány, která je závislá na jejím složení.   
 

 
Obr. 28: Porovnání polarizačních charakteristik typického palivového článku a vodního elektrolyzéru typu PEM  
 

Pro úplnost jsou uvedeny i schémata s principielním zapojením dvou možných 
konstrukcí elektrolyzéru dle připojení elektrod ke zdroji napětí a to unipolární a bipolární 
uspořádání elektrolyzéru. 
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Obr. 29: Konstrukce unipolárního vodního elektrolyzéru PEM  

 

 
Obr. 30: Konstrukce bipolárního vodního elektrolyzéru PEM  

 

4.6. Popis, konstrukce a princip funkce fotovoltaic kých článků 
Fotovoltaický článek je polovodičová struktura, která je schopna přímo vyrábět 

elektrickou energii na principu fotovoltaického jevu. Vycházíme z fyzikálních vlastností 
polovodičů. Předpokládejme, že jeden z polovodičů tvořící přechod PN, např. N, je ozářen. 
Vliv elektromagnetického záření se projeví zvětšením koncentrace menšinových nosičů - děr, 
u nichž se působení potenciálové bariéry neuplatní. V prvním přiblížení můžeme změnu 
koncentrace elektronů zanedbat, pouze nepatrný počet elektronů může proniknout 
potenciálovou bariérou do polovodiče typu P. Proud děr dopadající z polovodiče typu N na 
přechod tedy vlivem osvětlení vzroste. Označme tento přírůstek proudu děr If. Nadbytečný 
proud děr, proudící z polovodiče typu N, způsobí nabíjení vrstvy typu P kladně vzhledem 
k vrstvě N. To ovšem znamená, že se v něm snižují energetické hladiny elektronů, Fermiho 
hladina se rozštěpí. Rozdíl energií těchto hladin v obou polovodičích ∆W pak odpovídá 
potenciálovému rozdílu vzniklému následkem dopadu fotonů. 

 

 e

W
U

∆=    (V; J, C)        (26) 

 
 Při rozestupu Fermiho hladin se zvětší  počet nosičů, které mají dostatečnou energii k 
překonání potenciálové bariéry přechodu. Nadbytečný-fotoelektrický proud je u nezatíženého 
článku roven svodovému proudu: 
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 −








⋅⋅
∆⋅= 1exps Tkn

W
II Svod         (27) 

 
,kde Is  je nasycený svodový proud v závěrném směru (A), 
 k  Boltzmannova konstanta k = 1,38 ⋅ 10-23 J · K-1, 
 T  absolutní teplota (T), 
 n  počet sériově řazených článků 
 
Při zatížení článku poteče vnějším obvodem proud: 
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Dosazením napětí získáme V-A charakteristiku článku: 
 

 






 −








⋅⋅
⋅⋅−= 1exps Tkn

Ue
III f        (29) 

 
,kde  If  je fotoelektrický proud (A), který je dán součinem počtu uvolněných nosičů v 

jednotkovém čase a velikostí elementárního náboje: 
 

 
( )

ν
ρκγ

⋅
−⋅⋅⋅Φ⋅=

h
I f

1 e           (30) 

 
,kde  e(C)  náboj elektronu e = 1,6 ⋅ 10-19 C, 
 Φ  (W)  dopadající zářivý tok, 
 Φ /hν (s-1) počet dopadajících fotonů za sekundu, 
 ρ (−)  součinitel odrazivosti, 
 γ (−)  kvantový výtěžek, 
 κ (−)  počet  nosičů, které dospějí k přechodu, k počtu nosičů vzniklých 

absorpcí záření. 
 
 Proud článku může být pak též psán ve tvaru (K je konstanta a B závisí na zářivém 
toku): 

 )1(exp −
⋅⋅

⋅−⋅=
Tkn

eU
BΦKI        (31) 

 
 Chceme-li zjistit účinnost v optimálním pracovním režimu, potřebujeme znát 
maximální hodnotu výkonu článku. Výkon je dán vztahem: 
 

 




 −
⋅⋅

⋅−⋅⋅=⋅= )1(exp
Tkn

eU
BΦKUIUP      (32) 

 
Derivací podle napětí se stanoví hodnota Um a maximální výkon bude mít hodnotu: 
 Pm = Um ⋅ I (Um )         (33) 
 
a maximální účinnost fotovoltaického článku je poměr: 
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Φ

P
m

 m=η           (34) 

 
Pro návrh solárního systému jsou rozhodující klimatické faktory ovlivňující návrh 

plochých fotovoltaických článků. Slunce vysílá elektromagnetické záření na zemský povrch o 
vlnových délkách v rozsahu asi 10 nm až 1 µm, kde maximum intenzity leží na vlnové délce 
470 nm. Celkové  sluneční záření ovlivňující podstatnou měrou návrh a výkon slunečních 
energetických systémů má tři formy: 

� přímé sluneční záření Φp, 
� difúzní záření Φd, působící ze všech stran oblohy, 
� odražené záření Φo, působící od povrchu země. 

 
Celkové sluneční záření Φ je dáno jejich součtem: 
 Φ = Φp  + Φd + Φo  (W)        (35) 
 

Při výpočtu hodnoty sluneční energie dopadající na rovinu musíme počítat s tím, že 
dochází ke klimatickým změnám. 

Limitujícím činitelem širšího uplatnění energie slunečního záření při výrobě elektrické 
energie jsou vysoké investiční náklady při relativně nízké účinnosti. Článek z 
monokrystalického křemíku dosahuje teoretické účinnosti až 27 %, avšak obvykle se 
především kvůli ceně používají články polykrystalické s běžnými účinnostmi 10 až 15 %. 
Další nevýhodou je závislost sluneční energie na čase a místních klimatických podmínkách, 
nízká hustota výkonu světelné energie a dlouhá energetická návratnost zdroje. Na straně druhé 
má fotovoltaický zdroj řadu výhod. Sluneční energie je všeobecně k dispozici, je prakticky 
nevyčerpatelná a neznečisťuje životní prostředí. 
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5. Vlastnosti a provozní charakteristiky palivového  článku typu 
PEM 

5.1. Popis palivového článku NEXA Power Modul  
Nexa Power Module je plně integrovaný systém vyrábějící při jeho zásobování 

vodíkem a kyslíkem neregulovanou stejnosměrnou elektrickou energii. Je složen ze, STACKU 
palivového článku, (tj. spojení jednotlivých 
palivových článků do bloku) a několika  
přidružených zařízení potřebných ne však 
nezbytných pro provoz samotného stacku 
palivového článku. Tyto podružné 
subsystémy zajišťují dodávku paliva 
(regulační ventily tlaku a oddělovací 
ventily), přívod okysličovadla (reakční 
vzduch) dodávaného kompresorem a přísun 
chladícího vzduchu dodávaného 
ventilátorem. Také je důležité se zmínit o 
ventilu pro odpouštění vodíku tzv. profuku 
vodíku. Nainstalované snímače sledují 
výkon a veličiny subsystémů a zpracovávány 
jsou kontrolní deskou s mikroprocesorem. 
Jedná se tedy o plně procesorově řízené 

zařízení. Obsaženy jsou také  bezpečnostní systémy především pro případ použití palivového 
článku ve vnitřních prostorách.  

Vodík, okysličovací vzduch a chladící vzduch musí být při provozu trvale dodávány 
do modulu. Vypouštěny do okolního prostředí jsou vzduch se sníženým obsahem kyslíku jako 
okysličovadla a produktová voda, která prochází před vypuštěním přes zvlhčovač, kde z části 
přechází do reakčního vzduchu a zajišťuje tím udržování dostatečného zvlhčení membrán. 
Dále po průchodu stackem a jeho ochlazení z modulu vychází ohřátý chladící vzduch. 

Pro nastartování a ukončení provozu (doběhu) modulu musí být dodána elektrická 
energie z baterie (akumulátoru) nebo dostatečně výkonově silného zdroje (špička odběru při 
startu dosahuje až 160W), jinak je modul palivového článku při provozu energeticky plně 
soběstačný. Konečně, modul Nexa je vybaven sériovým komunikačním rozhraním RS 232, 
které umožňuje diagnostiku, on-line monitorování provozních charakteristik a zjišťování 
souhrnných informací o systému a dále rozhraním pro vyslání start/stop signálu pro rozběh a 
odstavení palivového článku. 
 

5.2. Statické charakteristiky  
Modul palivového článku Nexa z pohledu výstupních charakteristik má dva specifické 

výstupní výkony. První výkon je výkon, který je dostupný na výstupních svorkách modulu 
NEXA pro připojení zátěže (dále bude uváděn jako výkon na zátěži Pz) a druhý výstupní 
výkon je měřitelný na svorkách stacku palivových článků (dále bude uváděn jako výkon 
stacku Ps). Výkon na zátěži Pz je oproti výkonu na stacku Ps zmenšený o výkon potřebný na 
vlastní spotřebu (dále Pvs). Těmto výkonům a jejich značení odpovídají i odvozené veličiny.  

Nejdůležitější statickou charakteristikou pro aplikaci palivového článku je samozřejmě 
zatěžovací charakteristika, která je uvedena na obr. č. 31. Pro aplikaci palivového článku jako 
npř. malé elektrocentrály musí být k modulu palivového článku připojen střídač napětí. 
Zatěžovací charakteristika modulu je dosti měkká a v rozsahu výstupního výkonu se výstupní 

Obr. 31:  Modul palivového článku NEXA. 
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napětí mění až cca. o 40%. Tato vlastnost palivového článku klade velké nároky na střídač 
napětí a jeho parametry z důvodu stabilizace výstupního střídavého napětí.  

Spotřebu energie k hrazení vlastní spotřeby charakterizuje výkon vlastní spotřeby a 
tvoří v rozsahu zatížitelnosti 2,3 – 18,5% výkonu stacku. Tyto provozní ztráty se významně 
promítnou i do celkové účinnosti palivového článku. Pro jmenovité zatížení  Pz = 1200W je 
odpovídající výkon na stacku Ps = 1470W. Tyto parametry jsou graficky znázorněny na obr. 
č. 32.  

 

 
Obr. 31: Zatěžovací charakteristika modulu  palivového článku  NEXA. 

 

 
Obr. 32: Výkonová charakteristika modulu  palivového článku  NEXA.  

 
Pro úplnost jsou uvedeny i charakteristiky spotřeby reakčních plynů. Z principu 

funkce článku jsou to plynný vodík a vzduch, ze kterého si palivový článek odebírá potřebný 
reakční kyslík. Nesmí být opomenuta ani funkce odvodu vodních par z reakčního prostoru na 
straně katody proudícím reakčním vzduchem. Spotřeby těchto plynů resp. okamžité průtoky 
odpovídající zatížení jsou uvedeny v obr. č. 33. Pro představu, při hodinovém provozu 
modulu palivového článku NEXA (třeba pro výše uvedenou aplikaci malé elektrocentrály) by 
činila spotřeba vodíku při plném zatížení Pz = 1,2kW cca.1,2 m3. Pro celodenní provoz 
v součinnosti s akumulátorem a se středním zatížením Pz = 0,5kW by činila spotřeba vodíku 
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cca. 8,8 m3 (pro lepší představu je toto množství plynného vodíku obsaženo ve 
standardizovaných tlakových lahvích s vodním objemem 50 l a tlaku 200 barů, které jsou 
používány pro přechovávání a dopravu technických plynů). 

 

 
Obr. 33: Spotřeba vodíku a reakčního vzduchu v závislosti na zatížení. 

 

 
Obr. 34: Průběh teploty na stacku palivového článku v závislosti na zatěžovacím výkonu. 

 
Závislost teploty na výstupním výkonu Pz je zaznamenána na obr. č. 34 a byla měřena 

termočlánkem přímo uvnitř koncové desky při teplotě okolí To = 25°C. Jednotlivé hodnoty 
teplot zanesené v grafu odpovídají ustáleným provozním teplotám palivového článku. Teplota 
jednotlivých článků bude záležet na jejich umístění ve stacku vzhledem k přívodům reakčních 
plynů a také přísunu chladícího vzduchu jeho množství a kvalitě. Teplotu přímo na membráně 
můžeme pouze odhadovat a může se pohybovat při plném zatížení až mezi  85-90 °C. Se 
zvětšující se zátěží se zvyšuje i teplota článků, což se přímo odráží ve vlastní spotřebě při 
hrazení spotřeby ventilátoru chladícího vzduchu. Na základě provedených experimentálních 
měření bylo zjištěno, že modul palivového článku NEXA by bez aktivního chlazení pracoval 
bez trvalého poškození do 25% jmenovitého zatěžovacího výkonu (tj. do 300W). Stack 



Ing. Daniel Minařík, Disertační práce: Implementace palivového článku do fotovoltaického systému 

 42 

palivového článku je v rámci uvedeného výkonu schopen se uchladit pouze konvekcí do 
okolního prostředí (vzduchu). 
 

5.3. Dynamické charakteristiky  
Co se týče dynamických parametrů palivových článků typu PEM je za nutné se zmínit 

o tzv. jevu „čištění“ neboli „profuku“ palivové části článku tedy profuku na straně  anody, 
který se odráží na výstupním napětí článku. Toto se děje v určitých intervalech v závislosti na 
zatížení článku tedy v závislosti na spotřebě paliva. Nutnost profuku je daná tím, že dochází 
k hromadění nečistot a zkondenzované vody z palivového plynu na chladnějších nebo 
exponovanějších místech článku na straně anody, které způsobuje ucpávání rozvodných 
kanálků a zanášení struktury katalyzátoru což snižuje jeho reakční plochu. Dále je profuk 
podmíněn tím, že dusík a produktová voda v proudu reakčního vzduchu plynule proniká přes 
membrány palivových článků a postupně se akumuluje v proudu vodíku. Tyto procesy 
zapříčiňují  postupný pokles výkonu určitých klíčových palivových článků, které jsou 
označovány jako „očistné články“ („purge cells“), které jsou měřeny a podle nichž se vysílá 
spínací impuls k profukovacímu ventilu. Po otevření tohoto ventilu jsou nereagující prvky 
z anody odplaveny (vytlačeny proudem vodíku) a obnoví se výkon článku. Zároveň dojde 
ke strmému nárustu napětí na měřených článcích a tento děj je zaznamenán na obr. č. 35. Dá 
se očekávat, že četnost profuku při stejném výstupním výkonu bude růst také s dobou provozu 
palivového článku a stárnutím membrán. 

 

 
Obr. 35: Průběhy výstupního napětí na zátěži a napětí měřeného na dvou testovacích článcích při profuku. 

 
Z pohledu možnosti připojení modulu palivového článku ke střídači napětí musíme při 

nastavení pracovní napěťové charakteristiky (záleží na řídícím systému střídače) nebo výběru 
typu střídače zohlednit i tento děj abychom se právě, při špičkově nízké hodnotě výstupního 
napětí těsně před profukem, nedostali právě mimo pracovní oblast střídače a nedocházelo tak 
k nechtěným výpadkům dodávky elektrické energie.  
 

Velmi podstatný je i vliv provozní teploty palivového článku na dynamiku změn jeho 
výstupních parametrů. Zatěžovací křivka palivového článku vykazuje přímou závislost na 
jeho provozní teplotě. Při vyšší provozní teplotě se zatěžovací charakteristika posouvá 
k vyšším provozním napětím. Důvodem je nárůst kinetické energie molekul reagujících plynů 
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a tím i urychlení přenosu hmoty uvnitř palivového článku. Při nárůstu teploty současně 
dochází k celkovému poklesu rezistance článku, neboť se vzrůstem teploty klesá elektronová 
vodivost v kovech a roste jejich rezistance a současně narůstá iontová vodivost. 

Dohromady tyto vlivy urychlují průběh reakce. Na obr. 36 jsou uvedeny průběhy 
výstupního napětí při skokovém připojení zátěže odpovídající spotřebě 1200W. Průběh, ve 
kterém dochází k propadu výstupního napětí ze 42V na 25V byl změřen na palivovém článku, 
který byl již delší dobu v provozu, a který dosáhl provozní teploty cca. 50°C. V praxi by se 
jednalo o „teplý start“. Druhý průběh při teplotě cca. 20°C, ve kterém se výstupní napětí 
dostává až pod 23V, odpovídá situaci startu a připojení palivového článku ihned po jeho 
zapnutí a pro vedení všech startovacích procedur. Jinými slovy se jedná o najetí na plný 
(jmenovitý) výstupní výkon z úplného klidu. Teploty, které jsou uvedeny na průbězích v obr. 
č.36 byly měřeny termočlánkem přímo uvnitř koncové desky při teplotě okolí To = 18,5°C.  

 

 
Obr. 36: Průběh napětí na palivovém článku při skokovém připojení zátěže o ekvivalentním výkonu 1200W při 

teplotě 20°C a 50°C. 
 

Na další uvedené zatěžovací charakteristice obr. č. 37 můžeme dále vidět rozdíl mezi 
charakteristikou měřenou „nahoru“ při rostoucí hodnotě výstupního výkonu (tj. při zatížení 0-
1200W) označenou jako UZ UP a charakteristikou měřenou „dolů“ při klesající hodnotě 
připojené zátěže (tj. při nastavování výstupního výkonu 1200-0W) označenou jako UZ Down.  

 

 

Obr. 37: Vliv provozní teploty na zatěžovací charakteristiku modulu palivového článku NEXA. 
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Problematika opačné polarizace desek při startu palivového článku 
Během testování provozu samotného stacku palivového článku s vyloučením řídícího 

systému modulu Nexa, za účelem optimalizace provozu palivového článku v rámci 
studentského projektu HydrogenX, byl zaregistrován u stacku palivového článku poměrně 
zajímavý níže popsaný provozní děj.  

Po startu samostatného stacku palivového článku bylo naměřeno výstupního napětí 
naprázdno výrazně menší než napětí, které by odpovídalo počtu článků ve stacku. (přibližně o 
10-12V menší ve srovnání s cca. 43V jmenovitými). Důvod tohoto nedostatku nebyl na první 
pohled zřejmý a ke zvýšení výstupního napětí nedošlo ani po zvýšení průtoku reakčního 
vzduchu na maximum. Vyvstala tedy otázka jaký je důvod tohoto jevu, jaký je jeho princip a 
hlavně jaké by mohl mít důsledky. Zda-li se jedná o provozní stav nebo poruchu stacku 
palivového článku. K pravděpodobnému popisu mechanizmu tohoto jevu vedlo zjištění, že 
napětí na stacku vzroste na svou jmenovitou hodnotu po nuceném odfuku vodíku ze stacku. 
Byly tedy proměřeny jednotlivé články ve stacku a byly zjištěny články s nulovým napětím 
nebo dokonce opačným napětím, než které by odpovídalo orientaci dle elektrod. Při zapínaní 
celého modulu palivového článku NEXA tj. včetně celé ovládací elektroniky nebyla opačná 
polarizace desek nikdy zjištěna z toho důvodu, že automatika palivového článku při startu 
provádí veškerou diagnostiku a testování prvků provozních systémů automaticky a upouštění 
vodíku bylo z naší strany vyhodnoceno právě pouze jako součást startovacích procedur.  

Tento jev je způsoben  tím, že v prvotním okamžiku spuštění samostatného stacku 
palivového článku tj. přivedení vodíku a zajištěni dostatečného přisunu reakčního vzduchu 
(tedy přivedení kyslíku) je v prostoru kanálků v deskách na straně anody namísto vodíku 
vzduch tedy kyslík. Jelikož samotná membrána obsahuje vodíkové ionty H+ stane se to, že se 
začne kyslík na membráně redukovat a začne docházet k reakci v opačném smyslu oproti 
očekávané orientaci elektrod. Jelikož je množství vodíkových iontů omezené reakce se 
samovolně ukončí. Toto ale stačí k vyřazení jednotlivých článků stacku. Jelikož jsou všechny 
jednotlivé články řazeny ve stacku v sérii sníží se jeho výstupní napětí. 

Dále hrozí nebezpečí v případě, že se na straně desky, kde se má za normálních 
okolností vyskytovat vodík, vysráží voda. Díky tomu, že jsou elektrody opačně polarizované a 
napájené z ostatních správně fungujících článků, může dojít k tomu, že se začne voda 
disociovat (štěpit) a hrozí destrukce membrány vlivem rozpínajících se plynů. Vodu 
potřebnou pro svůj provoz obsahuje i samotná membrána a elektrolytický rozklad může malé 
množství vody odstranit. Může tedy dojít k nenapravitelnému poškození díky vysušení a tedy 
zničení membrány. 
 

5.4. Provoz výrobních jednotek elektrické energie s  palivovými 
články  

5.4.1. Popis realizovaného m ěřícího stanovišt ě 
Pro účely měření neelektrických a elektrickým veličin a vyhodnocování energetických 

parametrů výrobních jednotek elektrické energie s palivovým článkem bylo navrženo a 
realizováno měřící stanoviště (stanice). Měřící stanice je systém tvořený měřícími čidly, 
jejichž signál je převáděn a vyhodnocován měřící kartou a dále zpracováván počítačem.  

Čidla jsou realizována pomocí napěťových a proudových čidel typu LEM. Pro 
funkčnost čidel byly navrhnuty a zkonstruovány podpůrné obvody, které upravují měřící 
rozsah čidel a jejich propojení  s měřící kartou. Jedná se o 16-ti bitovou měřící kartu s USB 
rozhraním, které zajišťuje její flexibilitu a mobilitu.  

Mezi měřené parametry patří napětí stacku palivových článků, jejich stackové proudy 
a výstupní proudy (tedy bez vlastní spotřeby), vstupní proudy a napětí střídačů, výstupní 



Ing. Daniel Minařík, Disertační práce: Implementace palivového článku do fotovoltaického systému 

 45 

proudy a napětí střídačů (tedy síťové výstupní parametry výrobních bloků). Dále jsou měřeny 
i proudové poměry  v propojkách palivových článků. 

 

 
Obr. 38: Testovací pracoviště palivových článků 

 
Naměřená data jsou vizualizovaná a archivována pomocí vytvořené aplikace v 

prostředí LabViev, kde byly realizovány i virtuální měřící přístroje pro demonstraci chování 
všech zařízení výrobní jednotky. Snímání parametrů a veličin střídače je zajišťováno jeho 
vlastním měřícím systémem. Data ze střídačů a jejich parametrizace je zajišťována z počítače 
přes komunikační rozhraní RS485. Schéma zapojení je testovacího pracoviště je uvedeno na 
obr. č. 39. 

 
 

Obr. 39: Schéma zapojení s označením měřících bodů a veličin testovacího pracoviště palivových článků 
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5.4.2. Kompletace výrobních jednotek elektrické ene rgie s 
palivovými články 

Pro potřebná uvažovaná měření byly zkompletovány a připojeny k síti dvě výrobní 
jednotky. Výrobní jednotky (bloky) se skládají ze zdroje, kterým je výše specifikovaný 
palivový článek NEXA Power Module a střídač. Výrobní bloky jsou k síti připojeny 
prostřednictvím podružného rozvaděče. 

Pro dodávku elektrické energie do sítě jsou moduly palivových článků propojeny 
s napěťovými měniči typu SUNNYBOY 1100LV (obr. 40) se jmenovitým výstupním 
výkonem 1,1 kW, které spolu tvoří jednotlivé výrobní bloky. Střídače jsou připojeny do 
podružného rozvaděče a z něj je výkon vyveden do sítě. Rozvaděč je vybaven zkratovými a 
přepěťovými ochranami, signalizací provozu všech připojovaných zařízení a elektroměrem. 
Celkový dodávaný výkon do sítě je tedy 2,2 kW. V součastné době je v provozu soustava 
dvou výrobních bloků s nízkoteplotními palivovými články, které jsou k síti připojovány dle 
požadavků měření. (Soustavu je možno operativně rozšířit až o další dva palivové články, 
celkem tedy na čtyři výrobní bloky s výstupním výkonem do sítě o hodnotě 4,4 kW.) 
 

 
Obr. 40: Střídač SUNNYBOY. 

 
Z naměřených hodnot při provozu výrobního(ch) bloku s palivovým článkem 

vyplývají i hodnoty jednotlivých provozních účinností propojených komponent. Za 
předpokladu, že vycházíme z celkové energie akumulované v palivu (vodíku), kterou budeme 
považovat za hodnotu 100 % možné dostupné energie pak celková účinnost jednoho 
výrobního bloku se pohybuje okolo 35%. Čistá účinnost přeměny paliva na elektrickou 
energii v palivovém článku poté vychází na hodnotu 47 %. Další údaje viz. následující 
obrázek. 

 

 
Obr. 40: Rozbor účinnosti provozu výrobního bloku s palivovým článkem. 

 
Obecně můžeme konstatovat, že problematika autonomních zdrojů elektrické energie 

přináší řadu problémů při dynamických režimech střídajícího se odběru a zpětné rekuperace 
energie. S těmito stavy jsou u klasických autonomních zdrojů spojeny problémy se stabilitou 
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napětí a kmitočtu. Elektronicky řízené zdroje tyto problémy potlačují, vznikají však zde 
problémy s akumulací při případné rekuperaci energie. 

Poměrně specifickým problémem jsou elektronické jednotky autonomních zdrojů 
napájené z palivových článků. Energie vyrobená palivovými články je poměrně drahá a 
palivový článek není schopen bez poklesu napětí pokrýt krátkodobé nadproudy např. při 
rozběhu spotřebičů. Proto musí soustava autonomního zdroje napájeného z palivového článku 
vykazovat kromě vysoké účinnosti také možnost případné rekuperace energie, zejména však 
bezproblémového pokrytí špičkových odběrů energie v dynamických režimech. Cyklické 
střídání režimu zvýšeného odběru a rekuperace může vést k dynamické nestabilitě celé 
soustavy. 

Zdroj s palivovým článkem by měl proto nejlépe být doplněn vloženým obvodem pro 
akumulaci energie i její vydávání, který bude vykazovat vysokou účinnost a dynamiku a 
poskytne dostatečný prostor pro tvorbu stabilního výstupního napětí. Tento obvod obvykle 
využívá superkapacitor doplněný měničem pro optimalizaci chodu superkapacitoru. Měření 
s implementovanými superkapacitory do výrobního bloku s palivovým článkem byla 
realizována a naměřené průběhy spolu s výsledky jsou komentovány v kapitole 5.4.4.  

5.4.3. Měření na výrobních blocích a shrnutí výsledk ů 
Pro nasazení palivových článků pro výrobu el. energie, při jejich propojování a jejich 

zapojování do různých sérioparalelních konfigurací je nutné znát jak se při těchto operacích 
palivové články chovají.  

Na obr. 41 jsou uvedeny průběhy přechodových jevů výstupních proudů a výstupních 
napětí dvou palivových článků připojených na odporovou zátěž s ekvivalentním výkonem 
1200W při jejich paralelním propojení. V okamžiku připnutí článku N2 dochází k vyrovnání 
výstupních napětí palivových článků což má za následek generaci proudové špičky na článku 
N2. Jelikož se nemá energetický rozdíl plynoucí ze srovnání potenciálů kde zmařit dochází 
k převrácení smyslu výstupního proudu na článku N1 (tj. do článku) a přebytečná energie je 
absorbována článkem N1. Omezené absorbce energie je palivový článek schopen díky tomu, 
že elektrony zpět přivedené na anodu ji zpětně saturují. Po odeznění přechodového děje (cca. 
120 ms) na článku N2 se veličiny ustálí na nových hodnotách odpovídajících novým 
obvodovým poměrům a dojde k obnovení normální činnosti palivového článků N1.  

Průběhy výstupních veličin při opačném ději odpojování palivového článku N2 od 
článku N1 je zaznamenán na obr. 42. Po odpojení článku N2 dojde vlivem zvýšeného odběru 
z článku N1 k přechodnému zvýšení z něho odebíraného proudu a poklesu jeho napětí. 
Přechodný děj je způsoben náhlým „odsátím“ volných elektronů z anody. Elektrony jsou 
následně postupně doplňovány z chemické reakce probíhající na anodě (tj. rozklad 
vodíkových molekul). Napětí na odpojeném článku N2 se postupně obnoví na hodnotu napětí 
naprázdno. Doba ustálení je přibližně 1,5 s. 

Stejné operace, připojení a odpojení palivového článku N2 s článkem N1, byly 
změřeny i při součinnosti se střídačem, který na výstupu dodával výkon 1150W do sítě.  Jak 
je patrno z průběhů veličin uvedených na obr. 43 opět zde dochází ke generaci proudové 
špičky na článku N2 důsledkem srovnání výstupních napětí. Na rozdíl od předešlého případu 
měření s odporovou zátěží nedochází k obrácení smyslu výstupního proudu článku N1 a 
energie je absorbována vstupní kapacitou střídače. Proudová špička v tomto případě dosahuje 
velmi velké hodnoty přes 80A. Tato skutečnost musí být brána v úvahu při dimenzování 
zkratových ochran. K ustálení dochází za 50ms. 

Děje při odpojení palivového článku N2 od výrobního bloku článku N1 se střídačem 
jsou  zobrazeny na obr. 44.  Interakce veličin odpovídá stejné posloupnosti dějů jako při 
měření na odporové zátěži s tím rozdílem, že je opět velmi výrazná amplituda přechodového 
proudu na článku N1. Přibližná doba ustálení je 1s.  
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Obr. 41: Průběhy přechodových jevů výstupních proudů a výstupních napětí dvou palivových článků při jejich 
paralelním propojení. 

 

 
 

Obr. 42: Průběhy přechodových jevů výstupních proudů a výstupních napětí dvou palivových článků při jejich 
rozpojení. 
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Obr. 43: Záznam přechodových dějů způsobených připojením palivového článku N2 k článku N1 při součinnosti 

se střídačem s výstupním výkonem 1150W 
 

 
Obr. 44: Záznam přechodových dějů způsobených odpojením palivového článku N2 od článku N1 při 

součinnosti se střídačem s výstupním výkonem 1150W 
 

5.4.4. Implementace superkapacitoru do výrobních je dnotek 
Další měření byly provedeny po paralelním připojení superkapacitoru SCap na vstupní 

svorky střídače S1. Připojený superkapacitor se jmenovitým napětím 39,1 V měl celkovou 
kapacitu 176,5 F. Na obr. 46 je zaznamenána dynamika měřených veličin připojení 
palivového článku N2 k palivovému článku N1 při součinnosti se střídačem a 
superkapacitorem při dodávce 1150 W do sítě.  
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Obr.45: Měnič se superkapacitory 

 
Při porovnání s průběhy na obr. 46, kde byla provedena stejná operace s palivovými 

články došlo opětovně k vygenerování proudové špičky na článku N2 plynoucí z přizpůsobení 
napětí na článku N2 k výstupnímu napětí na článku N1, které se díky superkapacitoru jeví 
jako napěťově „tvrdé“. Hlavním rozdílem při srovnání je, že se proudová špička prakticky 
pouze minimálně odrazila ve vstupním proudu střídače a výstupním napětí N1 a zároveň 
přebytečnou energii proudové špičky akumuloval superkapacitor. 

Po odeznění děje zaznamenaného na obr. 46 dojde k nabíjení superkapacitoru na vyšší 
napětí odpovídající spolupracujícím palivovým článkům. 

 

 
Obr. 46: Záznam přechodových dějů způsobených připojením palivového článku N2 k článku N1 při součinnosti 

se superkapacitorem a střídačem s výstupním výkonem 1150W 
 

Jak je patrno z děje při odpojení palivového článku N2 od soustavy palivového článku 
N1 a střídače se superkapacitorem zaznamenaného na obr. 47 nedochází v porovnání s ději 
z obr. 44, kdy superkapacitor nebyl do systému zařazen k prakticky žádným rázovým jevům. 
Vlivem superkapacitoru nedochází ke snížení vstupního napětí střídače což v předchozím 
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případě (obr. 44) vedlo ke skokovému zvýšení proudu z N1 a požadovaný výkon střídače je 
hrazen z akumulované energie superkapacitorem. 

 

 

Obr. 47: Záznam přechodových dějů způsobených odpojením palivového článku N2 od článku N1 při 
součinnosti se superkapacitorem a střídačem s výstupním výkonem 1150W 

 
Dále bylo provedeno porovnávací měření, kdy byly souběžně měřen souběžný provoz 

dvou na sobě nezávislých výrobních bloků připojených do sítě. Jeden výrobní blok 
představoval palivový článek N1, střídač a vřazený superkapacitor. Druhý výrobní blok 
představoval pouze propojený palivový článek N2 se střídačem. Jak je vidět z naměřených 
průběhů na obr. 48 palivový článek N1 pracuje bez patrných odezev na kolísající napětí sítě. 
Napětí palivového článku N1 je prakticky konstantní a proud charakteristicky kolísá pouze 
z důvodu čištění tzv. „profuku“ palivového článku. V případě palivového článku N2, který se 
střídačem nebyl propojen přes superkapacitor je situace diametrálně jiná. Jeho výstupní napětí 
do jisté míry kopíruje změny napětí síťového a jeho výstupní proud vykazuje výrazné a 
nežádoucí proudové špičky. Zvláště nepříznivě se projevují jako odezva na zvýšené napětí 
sítě kladné proudové špičky, protože palivový článek se sice krátkodobý, ale relativně velký 
požadavek odběru výkonu snaží vyrovnat, musí ale proto zvýšit přísun reakčního vzduchu. 
Reakční vzduch je dodáván kompresorem, který je nucen zvýšit svůj výkon, což vede 
k dalšímu nechtěnému prohloubení poklesu napětí palivového článku. 
 

Provedená měření a jejich výsledky, které byly shrnuty v předchozích kapitolách 
vypovídají o základních vlastnostech palivového článků typu PEM, parametrech výstupních 
veličin testovaného palivového článků a dějů probíhajících při součinnosti se střídači či 
přechodech mezi konfiguracemi zapojení samotných palivových článků.  

Vřazený superkapacitor do struktury zdroje s palivovým článkem se pro výše zmíněné 
problémy ukázal jako velmi výhodné řešení. Díky své vysoké schopnosti akumulace energie 
superkapacitor zamezuje vzájemnému ovlivňování chodu jednotlivých palivových článků 
nebo jejich propojených sekcí a výrazně omezuje přechodové děje, které jsou spojeny se 
změnami konfigurace palivových článků. Zároveň i redukuje zpětné vlivy připojené zátěže 
resp. sítě na palivový článek a stabilizuje jeho chod. 
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Obr. 48: Záznam srovnávacího měření uskutečněného na dvou společně provozovaných výrobních blocích – 
PČ N1+ Superkapacitor SCap + Střídač S1 a PČ N2 + Střídač S2, oba střídače s výstupním výkonem 1 kW 
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6. Systémy pro akumulaci elektrické energie  

6.1. Úvod do problematiky  
Fosilní paliva mají oproti ostatním energetickým nosičům či formám energií dvě 

neopomenutelné výhody, které je činní pro naši společnost nepostradatelné. Principielně se 
jedná o fakt, že fosilní paliva či jejich reformáty uchovávají energetický obsah ve vysoce 
koncentrované formě a součastně také v nízkopotenciálním stavu, který umožňuje jejich 
snadnou použitelnost, bezpečnost a transportovatelnost. Následnými energetickými 
přeměnami, které probíhají v příslušných zařízeních nebo strojích je energie z fosilních paliv 
přeměněna na energii elektrickou. Elektrizační soustavu, která je napájena především ze 
zdrojů, které využívají fosilní zdroje jsme se postupně naučili velmi dobře regulovat ve 
smyslu základní elektroenergetické poučky: „elektrická energie právě spotřebována a právě 
vyráběná musí být v rámci elektrizační soustavy v rovnováze“ jinými slovy výroba elektrické 
energie musí reagovat na její momentální spotřebu. Tato skutečnost vyplývá mimo jiné i 
z faktu, že akumulace elektrické energie byla a v součastné době stále je technicky a 
ekonomicky velice náročná.  

Důvody, které implikují začleňování akumulačních technologií do elektrizační 
soustavy a jejich částí  můžeme shrnout do několika základních tezí. Globální vývoj 
energetiky předpokládá postupnou, ale poměrně nutnou a rozsáhlou integraci zdrojů 
elektrické energie, jejichž výroba je v čase proměnná. Jak je zřejmé z principu využívání 
OZE, tak tyto zdroje elektrické energie můžeme jen obtížně regulovat a některé z nich vyrábí 
energii právě v době, kdy pro ní není uplatnění. Je vyvíjen tlak na výzkum a následnou 
integraci akumulačních systémů elektrické energie, které musí být především schopny 
nasazení v lokálních sítích a jejich provozní režim musí reagovat na spontánně vzniklou 
poptávku po spotřebě tak, aby nemusely být aktivovány velké výrobní zdroje. 
 

6.2. Rozdělení technologií pro akumulaci elektrické energie  
Jelikož jsou technologie pro akumulaci elektrické energie velmi rozmanité a jejich 

vlastní principy jsou stále ve vývoji je možno najít mnoho ucelených pojetí rozčlenění těchto 
technologií dle mnoha kritérií. Všechny tyto rozdělení nesou společné znaky  a záleží spíše na 
tom, za jakým účelem vznikly a jaké bylo základní prizma, které definovalo jejich strukturu. 

 
Pokud pomineme rozdělení na základě různých pomocných kritérií bude hlavní těžiště 

spočívat v definování energetického potenciálu, které jsou jednotlivé akumulační technologie 
schopny akumulovat, uchovat a následně z toho dovodit jejich uplatnění. Jelikož je většina 
těchto technologií v součastné době pouze ve stádiu akademických úvah nebo v ranných 
experimentálních a aplikačních stádiích je velmi složité odhadnout jejich budoucí reálné 
možnosti nasazení. Jinými slovy technologie, která výborně splňuje technologické 
předpoklady nemusí být v průmyslovém měřítku vůbec realizovatelná. 
 

Pro účely elektroenergetiky pravděpodobně nejlépe vystihuje podstatu akumulačních 
technologií rozdělení dle doby dodávky z akumulačního systému. Toto rozdělení zohledňuje 
především skutečnost, že akumulace elektrické energie v širším slova smyslu řeší zejména 
kvalitu její dodávky a podmínek, které tuto kvalitu definují. Zároveň tato metodika neškáluje, 
která technologie by měla plnit jaký účel, neboť stejná akumulační technologie i co do 
velikosti akumulované energie může plnit v elektrizační soustavě různé úlohy, které vyžadují 
sice stejný energetický ekvivalent, ale doba nasazení v provozu je diametrálně jiná. 
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• Krátkodobá uložiště  
Krátkodobá uložiště resp. akumulační systémy akumulují takové množství elektrické 

energie, které dostačuje k pokrytí jmenovitého výkonu v rozsahu několika sekund až několika 
desítek minut.  

Existují dvě základní aplikace pro nasazení těchto akumulačních systému. První 
aplikací je použití v tzv. UPS (Uninterruptible Power Supply) zdrojích, které zajišťují 
nepřetržité napájení daného jištěného zařízení při výpadku napájení ze sítě. Druhá aplikace 
těchto systémů je možná pro stabilizační účely sítě, kdy nedochází k přerušení dodávky 
elektrické energie jako takové, ale dochází k náhlému a přechodnému zhoršení kvality 
dodávané elektrické energie, který můžeme zaznamenat například ve formě v tzv. 
mikrovýpadků a dalších jevů, na které jsou dnešní zařízení a spotřebiče velmi citlivá.  

Zařízení UPS se především používají v průmyslových provozech, kde jsou kromě 
technologických spotřebičů instalována citlivá paměťová zařízení (PLC, průmyslové počítače, 
microcontrolery aj.), a kde je zároveň požadována jejich spolehlivá funkčnost, která je přímo 
závislá na vysoké úrovni kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie pro tyto řídící 
zařízení. Aby byly schopny UPS zařízení plnit své definované funkce musí být principielně 
vybaveny takovou akumulační technologií, která bude zajišťovat velmi rychlou odezvu, aby 
mohla reagovat na nežádoucí jevy rozvodné sítě, řádově postihující zlomky cyklu. Aktivní 
stabilizační systémy vyžadují větší množství energie v rozmezí od 1 MJ do 10 MJ, které je 
potřebné pro stabilizaci nejčastěji napěťových mikropoklesů s délkou trvání 5-20 cyklů.  

Krátkodobá uložiště a akumulační systémy spadající do této skupiny jsou užitečné 
zejména v odlehlých oblastech nebo v místech, kde je rozvodná síť „slabá“ (síť, kde nejsou 
vždy během provozu zaručeny všechny jmenovité provozní parametry) a náchylná k 
nestabilitě. V těchto oblastech mohou být instalovány síťové kondicionéry, které jsou schopny 
nejen udržovat kvalitu dodávky elektrické energie v patřičných provozních mezích, ale jsou 
částečně schopny nahradit výpadek dodávky ze sítě a rovněž korigovat i bilanci jalového 
výkonu k čemuž potřebují svou nezávislou zásobu energie. 

V širším slova smyslu mohou podobně konstruovaná zařízení plnit funkci pokrytí 
dodávky elektrické energie při přechodných událostech jako výpadek napájení z nadřazené 
sítě, výpadek lokálního zdroje či zdrojů a překlenutí doby do následného spuštění zdrojů 
jiných a nebo využití těchto zařízení jakožto krizových zdrojů. Mohou dále doplňovat lokální 
zdroje nebo celé skupiny zdrojů s nepravidelnou výrobou. Z pohledu řízení lokálních 
distribučních sítí by v budoucnu krátkodobá uložiště mohla přispívat v rozsahu svých 
schopností ke krátkodobému vyrovnávání výkonové bilanci definované oblasti. 
 

• Střednědobá uložiště  
Střednědobá uložiště jsou taková, která akumulují prostřednictvím vhodně zvolené 

technologie energii, která pokryje při dodávce z uložiště jmenovitý výkon od několika minut 
až několika hodin.  

Tento druh uložišť by měl být nasazován zejména ve spolupráci s výrobnami s OZE a 
měl by umožňovat energetický management a hospodaření s touto elektrickou energií. 
Rovněž by měl poskytovat dostatečnou energetickou kapacitu, která by se podílela na 
regulačních zásazích v lokální distribuční síti v oblasti stabilizace frekvence sítě a také 
nasazení této kapacity jakožto prostředku regulace elektrizační soustavy.  

Střednědobá uložiště mohou být využívána pro optimalizaci ceny elektrické energie 
pro koncového spotřebitele. Tato optimalizace je založena na využívání technických možností 
akumulačních systémů rozsahu střednědobých uložišť, které především posilují lokální sítě a 
dovolují využít kapacitu uložiště pro potřeby zvoleného druhu regulace a řízení frekvence a 
distribuce jalového výkonu. Toto by v konečném důsledku vedlo ke snížení potřeby velikosti 
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„točivé rezervy“ nebo alespoň vylepšení dynamiky a snížení tepelného a mechanického 
namáhání zdrojů zapojených do primární a sekundární regulace elektrizační soustavy.  

Další funkcí střednědobých uložišť je doplnění zdroje nebo skupiny zdrojů 
s nepravidelnou výrobou za účelem krátkodobého a střednědobého vyrovnávání diagramu 
výroby těchto zdrojů a také možnost pokrytí výpadku nějakého jiného zdroje a překlenutí 
doby do spuštění zdroje nebo skupiny zdrojů jiných, které plně nahradí zdroje odpojené.  
 

• Dlouhodobá uložiště 
Dlouhodobá uložiště jsou taková, která jsou jednak v závislosti na zvolené technologii 

elektrickou energii schopny akumulovat po velkou (dny) nebo až neomezenou dobu a jednak 
mají schopnost akumulovat takové množství energie, které bude dodávat definovaný výkon 
po dobu v rozsahu několika hodin nebo dnů.  

Typicky se jedná takové akumulační systémy jejichž účel je zrovnoměrňování denního 
diagramu soustavy nebo nějaké vymezené části elektrizační soustavy. Další funkce těchto 
uložišť jsou tedy především získání výkonové rezervy pro zajištění podpůrných a 
systémových služeb. Rovněž tyto uložiště umožňují stabilizaci výroby i v obdobích, kdy není 
dostatečná poptávka po elektrické energii a obecně jsou jistou protiváhou pro špatně nebo 
omezeně regulovatelné zdroje (OZE, JE). 
 
 

Jak již bylo řečeno technologie, které zprostředkovávají akumulaci elektrické energie a 
její následný výdej do místa odkud byla elektrická energie odebraná jsou založeny na velmi 
rozmanitých fyzikálních principech a technologických procesech. Můžeme je rozdělit 
například to těchto kategorií: 
 

• Uložiště na principu uchovávání tepelné energie 
– Zásobníky solární tepelné energie Solar Thermal Energy Storage (STES), 
– Podpovrchové zásobníky tepelné energie Under-Ground Thermal Energy 

Storage (UTES),  
 

• Akumulační technologie založené na mechanických přeměnách 
– Setrvačníky Fly Wheels (FW),  
– Stlačený vzduch Compressed Air Energy Storage (CAES),  
– Přečerpávací vodní elektrárny Pumped Hydroelectric Energy Storage (PHES)  

 
• Uložiště na elektro – magnetických principech  

– Superkapacitory Supercapacitors (SC) 
– Supravodivé cívky Superconducting magnetic energy storage (SMES) 

 
• Uložiště na principu využití chemických reakcí  

– Akumulátory Battery (LA, NiCd, NiMH, Li-ion LiFePO, NaS)    
– Redox Flow akumulátory Redox Flow Batteries (RFB),  
– Palivové články Fuel Cells (FC). 
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7.  Systémy pro akumulaci energie z OZE na bázi vod íkových 
technologií  

 
Vývoj energetických systémů s implementovanými vodíkovými technologiemi za účelem 

akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů sahá, dle zjištěných vědeckých publikací 
a článků, minimálně až do poloviny 80. let. Experimenty s vodíkovými technologiemi se ve 
směs realizovali na universitních pracovištích a vysoce specializovaných výzkumných 
institucích, kde byly primárně ověřovány jednotlivé funkční celky a součásti energetických 
systémů. Součastně s vývojem a testováním experimentálních instalací se začínají postupně 
publikovat i studie zabývající se rozvahami a simulacemi provozu kombinovaných 
energetických systémů využívajících různé technologie využívající energií z obnovitelných 
zdrojů.  

Od druhé poloviny 90. let do počátečních let třetího tisíciletí jsou na základě získaných 
zkušeností vyvíjeny mnohem sofistikovanější systémy, které testují nově vyvíjené technologie 
pro využívání OZE, které vykazují v porovnání s technologiemi počátku 90. let mnohem lepší 
charakteristiky, zejména vyšší účinnost a vyšší měrnou energetickou výtěžnost. Samozřejmě 
jsou do těchto systému implementovány nové vodíkové technologie, nové typy palivových 
článků, které jsou parametricky nesrovnatelné s předešlými zejména v ohledu na jejich 
rozměry, provozní a uživatelský komfort a zejména se složitostí pomocných provozních 
technologií a životností katalyticky aktivních částí palivových článků nebo elektrolyzérů. 

V posledním desetiletí byly již vodíkové technologie nasazovány a testovány 
v komplexních aplikacích určených zejména pro vývoj a výzkum v oblasti řízení 
energetických sítí, výroby a spotřeby elektrické energie, takzvaných chytrých sítí (smart 
grids). Tyto „poloprovozy“ již nejsou chápány jako elektroenergetická zařízení jejichž účelem 
je pouze výroba a akumulace elektrické energie, ale jsou chápány v širších souvislostech ve 
smyslu soběstačných, inteligentních energetických systémů použitelných v duchu vizí 
dlouhodobě udržitelného rozvoje.    

7.1. Rozbor v minulosti realizovaných experimentáln ích 
energetických systém ů – 80. – 90 léta 20. století   

V této podkapitole bude postupně popsáno několik málo systémů, které fungovaly 
nebo jsou stále v provozu zhruba od poloviny 80. let.  
 

• Projekt: SWB Solar-Wasserstoff-Bayern GmbH Test-Bed, 1986, Něměcko, Mnichov 
Počátek tohoto projektu je datován právě vznikem společnosti SWB: Solar-Wasserstoff-

Bayern GmbH Test-Bed se sídlem v Mnichově. Projekt byl na svou dobu a známé technologie 
pojat poměrně ambiciózně zejména z toho důvodu, že se podařilo do projektu zapojit 
významné společnosti jako Bayernwerk, BMW,  Linde nebo Siemens, které spolu bavorskou 
zemskou vládou projekt realizovaly a také financovaly. Náklady na projekt za dobu řešení od 
roku 1986 až do roku 1999, tedy za 13let provozu dosáhly výše kolem 84 mil. USD. 

Cílem projektu bylo spojení solárních a vodíkových technologií za účelem výroby a 
akumulace elektrické (také tepelné) energie prostřednictvím uzavřeného vodíkového cyklu 
bez emisí CO2 , demonstrace téměř průmyslové aplikace a jejich hlavních technologických 
celků.  

Projekt byl realizován v několika fázích, tak jak se postupně instalovaly a rozšiřovaly 
technologie. Na obrázku č. 49 je zachyceno souhrnné přehledové schéma celého systému a 
součastně také nadřazené řídící a zabezpečovací celky.  

Jako primární zdroj energie sloužily fotovoltaické panely různých druhů s i bez možnosti 
nastavování sklonu s celkovým instalovaným výkonem 371,8 kWp. Během provozu byly 
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postupně testovány tři elektrolyzéry. Nejprve se jednalo o dvě nízkotlaké jednotky (desetiny 
až jednotky barů). Jednak elektrolyzéru s alkalickým elektrolytem o elektrickém příkonu 
111 kW a jednak o elektrolyzéru s polymerní membránou s instalovaným příkonem 100 kW 
se celkovou souhrnnou produkcí vodíku až 43 Nm3/hod. Následně byl v roce 1994 systém 
dovybaven vysokotlakým alkalickým elektrolyzérem s příkonem 100 kW a výstupním tlakem 
32 bar, který fungoval s přestávkami do roku 1999, kdy byl po několika rekonstrukcích stacku 
a pro své nevyhovující parametry produkovaného vodíku od systému odpojen. Vodík byl 
následně uskladňován v zásobnících s kapacitou kolem 5 000 Nm3. Pro produkci elektřiny 
byly použity dva druhy palivových článků a to s alkalickým elektrolytem o výstupním výkonu 
6,5 kW a dva palivové články s na bázi kyseliny fosforečné s celkovým výkonem 121,5 kW. 
Jak je patrno ze schématu, systém byl realizován jako kombinovaný, se stejnosměrnými i 
střídavými výkonovými sběrnami, s možností jejich různých konfigurací provozu 
prostřednictvím výkonových měničů resp. střídačů.  

Hlavním výsledkem instalace a provozování tohoto systému bylo získání potřebného 
portfolia zkušeností se všemi popsanými technologiemi. Získané výsledky měli pouze malý 
dopad do komerční sféry, ale nastínily rozsáhlost a komplikovanost problematiky a tak 
ovlivnily všechny následující projekty. 
 

 

 
Obr. 49: Funkční schéma energetického systému projektu SWB Solar-Wasserstoff-Bayern GmbH  

 
• Projekt: PHOEBUS - PHOtovoltaik Elektrolyse Brennstoffzelle Und System-

technik, 1993, Německo, Julich 
Jak vyplývá z doslovného překladu zkratky projektu PHOEBUS jedná se rovněž o 

projekt, který kombinuje vodíkové technologie a fototovoltaické systémy. PHOEBUS je 
demonstrační zařízení, které od roku 1993 zásobuje knihovnu výzkumného centra v 
Julichu elektrickou energií vyrobenou fotovoltaickými panely v kombinaci s vodíkovými 
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technologiemi, díky nimž lze dodávku zajistit po celý rok a celý systém je nezávislý na 
veřejné elektrické síti. 

Hlavním úkolem projektu PHOEBUS bylo integrovat takové vodíkové technologie, 
které umožní dlouhodobou akumulaci elektrické energie v rámci energetického systému a 
vyvinout algoritmy řízení pro automatizovaný provoz elektrárny s ohledem na maximální 
bezpečnost, spolehlivost a energetickou účinnost. Jak je vidět na schématu systému 
PHOEBUS (obr. 50) jsou veškeré komponenty systému přímo nebo prostřednictvím svých 
výkonových měničů připojeny do společné stejnosměrné sběrny na napětí 220 V.  

 

 
Obr. 50: Funkční schéma energetického systému projektu PHOEBUS 

 
Elektrická energie je vyráběna fotovoltaickými systémem s instalovaným výkonem 

43 kWp, který je instalován na fasádě a střeše knihovny. Celková spotřeba kanceláří je kolem 
15 MWh za rok s denním výkonovým maximem cca. 15 kW. Kromě palivových článků je pro 
akumulaci přímo nespotřebované elektrické energie  využíváno i meziakumulace, kterou 
zajišťují olověné akumulátory s kapacitou 1 380 Ah. V rámci projektu bylo použito několik 
palivových článků. První byl nasazen do provozu alkalický palivový článek firmy Siemens 
s výkonem 6,5 kW. Ten se ale neosvědčil pro své startovací charakteristiky a relativně malou 
schopnost odolávat účinkům velké četnosti spouštění a byl nahrazen palivovým článkem typu 
PEM s výkonem 5 kW. Stejně jako technologie palivových článků, doznala během provozu 
systému změn i technologie pro výrobu vodíku a byly testovány různé typy elektrolyzéru. 
Nejprve byl systém provozován s elektrolyzérem o špičkovém příkonu až 24 kW a 
produktové plyny byly vedeny do vyrovnávacích mezizásobníků a kompresorem tlakovány na 
tlak 120 bar na kterou byly dimenzovány i konečné zásobníky. Ve druhém stádiu projektu byl 
stávající nízkotlaký elektrolyzér nahrazen alkalickým vysokotlakým elektrolyzérem 
s pracovním tlakem právě 120 bar, výkonem 5 kW a celkem vysokou účinností okolo 80 %.  
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V dalších stádiích projektu byl dále systém rozšiřován o další zdroje využívající 
energii z OZE především větrnou elektrárnou, tepelnými čerpadly a také o teplovodní solární 
panely. Systém tak začal dodávat do objektu knihovny nejenom energii elektrickou, ale taky 
tepelnou. 

Systém PHOEBUS dokázal během svého provozu, že je schopen autonomního 
nezávislého provozu za naprosto reálných podmínek bez větších výpadků a s relativně 
vysokou účinností celého energetického systému s akumulací cca. 53 %. (vztaženo na čistou 
energii vyrobenou fotovoltaikou a energií dodanou resp. spotřebovanou v objektu knihovny) 
 

• Solar –Hydrogen Energy System, 1989, Finsko, Helsinky 
Tento projekt vznikl v roce 1989 a měl za úkol prokázat funkčnost malého autonomního 

akumulačního energetického systému, do kterého byl implementován palivový článek na bázi 
kyseliny fosforečné a technologie alkalického elektrolyzéru. Palivový článek byl složen ze 40 
cel palivových článků s nominálním napětím 28 V. Palivový článek měl relativně malý výkon 
do 500 W a instalovaný elektrolyzér byl zvolen o příkonu 800 W. Uložiště vodíku bylo 
realizovány standardními tlakovými lahvemi propojených do svazku s celkovým objemem 
akumulovaného plynu o objemu 200 Nm3. Jako spotřeba sloužila elektronická zátěž, která 
simulovala různé odběrové profily, na které byl systém následně optimalizován. Jakožto 
primární energetický zdroj byl použit fotovoltaický systém o instalovaném výkonu 1300 Wp, 
který byl podpořen akumulátorovou bankou o celkové kapacitě 14 kWh.  

 
Obr. 51: Funkční schéma energetického systému realizovaného na Helsinki University of Technology 

 
Celková výsledná účinnost systému byla zejména poznamenána principem funkce a 

provedením samotného palivového článku, neboť palivový článek vyžadoval před spuštěním 
předehřátí a palivový článek měl „otevřenou“ konstrukci. Fakt, že palivový článek měl 
„otevřenou“ konstrukci znamená, že palivo volně prochází palivovým článkem, kde příslušně 
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reaguje a poté pod zbytkovým tlakem uniká do okolí. Obecně palivové články typu PEFC 
pracují při vyšších teplotách cca. 150-190°C. V systému byl chod palivového článku 
optimalizován na teplotě 170°C. Předehřev o výkonu 600 W musel být spuštěn vždy před 
startem palivového článku, aby vůbec mohly začít probíhat jeho příslušné chemické reakce a 
došlo ke generování elektrického proudu. Výsledná účinnost výroby elektrické energie 
palivovým článkem byla stanovena na 21,9% při tepelných ztrátách 28,2%. Zbývající energii 
můžeme označit za provozní ztráty, které byly stanoveny na 49,1% o rozložení: 2,4% 
vzduchový kompresor, 11,1% energie využita pro předehřev palivového článku, 36,4% 
energie obsažena v nereagujícím vodíku, který byl odveden do okolí. Závěrem bylo 
konstatováno, že systém těchto parametrů není schopen provozu s denním cyklem a měl by 
být provozován jako sezónní. V letních měsících je akumulována elektrická energie do vodíku 
a v měsících, kdy není dostatek sluneční energie je postupně uvolňována a dodávána do 
systému jako výpomoc fotovoltaickým panelům. 
 

• Photovoltaic hydrogen energy system – SCHATZ, 1989, USA, Arcata 
Řešení níže popsaného projektu bylo započato na podzim roku 1989. Instalace byla 

realizována na Humboldt State University v červenci roku 1991. Po odladění systému byl 
v srpnu roku 1993 systém spuštěn do plného provozu. Hlavním účelem projektu bylo prokázat 
a demonstrovat bezpečnost a udržitelnost provozu akumulačního systému postaveného na 
principu uzavřeného vodíkového cyklu, který měl přispívat k nepřetržitému napájení 
vzduchového kompresoru, který zajišťoval provzdušňování vody v akváriích mořského 
institutu.  

 
Obr. 52: : Funkční schéma energetického systému realizovaného na Humboldt State University 

 
Energetický systém je postaven na fotovoltaické elektrárně o instalovaném výkonu 

9,2 kWp složeného ze 198 kusů fotovoltaických panelů. Dalším hlavním komponentem byl 
alkalický elektrolyzér složený z 12 cel, který měl zajišťovat dodávku vodíku v rozsahu 
20 Nl/min při provozním napětí 24 V a napájecím proudu 240 A. Tomuto odpovídá příkon 
5,76 kW a výstupní tlak elektrolyzéru byl 790 kPa. Tento tlak byl i provozním tlakem pro 
tlakový zásobník složený ze tří tlakových lahví o objemu 5,6 m3. Implementovaný palivový 
článek typu PEM byl vlastní konstrukce s na svou dobu excelentními parametry, kdy bylo 
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dosaženo účinnosti výroby elektrické energie 50%. Během testování, které bylo v rozsahu 
3900 provozních hodin, bylo dosaženo průměrné účinnosti elektrolyzéru 76,7%. Tuto 
účinnost můžeme interpretovat jako podíl energie akumulované ve vodíku a energie dodané 
na jeho výrobu. Při uvažování účinnosti samotné výroby elektrické energie použitým 
fotovoltaickým systémem se zjištěnou účinnosti 8,1% dostaneme konečnou účinnost výroby 
vodíku o hodnotě 6,2%.  
 

• INTA Solar hydrogen system, 1990, Španělsko, Huelva 
Tento projekt vznikl za účelem propojení solárních a vodíkových a technologií na úrovni 

průmyslové a komerčně dostupné aplikace. Cílem projektu bylo ověření vodíkových 
technologií jakožto středně velkého akumulačního systému pro solární elektrárny a samotná 
integrace všech komponent i pro účely vesmírných misí, jelikož byl celý projekt řešen pod 
záštitou vesmírného institutu INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Od 
zaměření projektu a využívání výsledků pro vesmírné programy bylo v roce 1994 upuštěno a 
celý projekt se orientoval na užití vodíkových technologií pro decentralizovanou výrobu 
elektrické energie z OZE. 

Komponenty byly do systému instalovány ve třech fázích. Nejprve byl realizován 
fotovoltaický systém s výkonem 8,5 kW a instalován alkalický elektrolyzér s výkonem 
5,5 kW. Elektrolyzér byl dimenzován na provozní napětí 48 V a proud 108 A 
s předpokládanou dodávkou vodíku 1,2 Nm3/h. V další fázi byly následně realizovány 
zásobníky a kompresorová stanice. V poslední fázi byly připojeny do systému palivové 
články dvou druhů tedy PAFC palivové články s elektrolytem na bázi kyseliny fosforečné o 
výkonu 10 kW a rovněž palivové články typu PEM o celkovém výkonu 5 kW.  
 

 
Obr. 53: Funkční schéma projektu  INTA Solar hydrogen system (vlevo), v systému implementovaný 

elektrolyzér (vpravo) 
 

Uložiště vodíku bylo realizováno na bázi tlakových lahví s metalhydridy s kapacitou 
24 m3 vodíku a rovněž běžnými tlakovými lahvemi s provozním tlakem 200 bar. Do těchto 
lahví byl přes kompresor přečerpáván vodík dle potřeby nebo při nedostatečné kapacitě 
zásobníků s metalhydridy. Jak je patrno z obrázku 53 bylo do systému vřazen i jako 
sekundární zdroj vodíku reformer zpracovávající methanol.  

Tento energetický systém neměl oproti ostatním integrovány akumulátory a výroba 
vodíku musela probíhat přímo z energie generované z FV. Řízení funkce elektrolyzéru byla 
založena na jeho proměnné konfiguraci. Při změnách provozního proudového pásma 
fotovoltaické výrobny (tj. dle maximální aktuální  dostupného výkonu) byl příslušně 
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upravován počet připojených cel elektrolyzéru a tím byl přizpůsobován a optimalizován 
provoz elektrolyzéru. 

Na základě ročního provozu byly stanoveny účinnostní parametry systému. Mezi 
nejdůležitější patří účinnost elektrolyzéru, která byla stanovena na 69,13% a celková účinnost 
výroby vodíku tak při uvažování účinnosti fotovoltaického systému s hodnotou 8,35% byla 
stanovena na 5,7%. 
 

7.2. Rozbor realizovaných experimentálních energeti ckých systém ů  
– 90. léta 20. století až po čátek 21. století a energetické systémy 
součastnosti  

 
Dále bude pro ilustraci popsáno několik systémů, které fungovaly nebo jsou stále 

v provozu zhruba od poloviny 90. let 20. století. 
Níže uvedené systémy se již oproti systémům v předchozích kapitole odlišují novými 

kombinacemi integrovaných zdrojů využívajících OZE, nasazením vodíkových technologií 
další generace, mnohem sofistikovanějšími řídícími algoritmy těchto energetických systémů, 
které šlo ruku v ruce s novými možnostmi výkonové elektroniky. Všechny systémy spojuje 
ten fakt, že byly budovány za účelem výzkumu zdrojů využívajících OZE a minimalizace 
jejich provozních nevýhod. 
 

• Stand-alone wind-powered hydrogen production system, 1994, Itálie, Řím 
Náplň tohoto projektu byla zaměřena na vyšetření možností využití větrné energie 

k výrobě vodíku a dopadu proměnného charakteru větrné energie na provoz elektrolyzéru. 
K těmto účelům bylo vybudováno výzkumné centrum „ENEA’s Casaccia Research Center“. 
(Zkratkou ENEA je označována národní italská agentura pro nové technologie, energii a 
udržitelný ekonomický rozvoj)  

Systém nebyl koncipován jako systém akumulační. Prakticky nebyl produkovaný vodík 
dále využíván a v tlakových lahvích byl skladován pouze omezeně. Jak je patrno 
z následujícího schématu systém se sestával z větrné turbíny o instalovaném výkonu 5,2 kW, 
akumulátorové banky s kapacitou 330 Ah a elektrolyzéru o jmenovitém příkonu 2,25 kW při 
napětí 50 V. Elektrolyzér byl schopen dodávat vodík pod tlakem 20 bar. Větrná elektrárna a 
elektrolyzér byly v systému prostřednictvím napěťových měničů připojeny na stejnosměrnou 
sběrnici 110 V jejíž napětí určoval napřímo připojený akumulátor. Funkce systému byla velmi 
jednoduchá. V okamžiku, kdy byl dostatečný výkon větrného generátoru dostatečný a zároveň 
byly nabity akumulátory byl připojen elektrolyzér. Zejména byla ověřována kvalita 
produkovaného vodíku a spolehlivost provozu elektrolyzéru.  
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Obr. 54: Funkční schéma projektu realizovaného ve výzkumném centru ENEA’s Casaccia Research 

Center 
 

• Renewable hydrogen system, 1999, USA Nevada, Reno 
Tento projekt byl rozvíjen za účelem testování využití OZE v energetickém systému, který 

byl primárně provozován v ostrovním režimu s možností dokrývat nedostatečnou výrobu 
z OZE ze sítě. Primárními zdroji energie byly dvě pole fotovoltaických panelů, každý o 
výkonu 1 kW a dvě větrné turbíny s celkovým výkonem 3 kW. Vodíkové technologie byly 
v systému reprezentovány alkalickým elektrolyzérem o výkonu 5 kW s maximálním 
výstupním tlakem 100 psig (6,895 bar) a palivovým článkem typu PEM s výkonem 2 kW. 
(viz. obr. 55) Všechny zdroje byly ke stejnosměrné sběrnici s nominálním napětím 
24 V připojeny nepřímo přes své napěťové měniče. Napěťové měniče zajišťovaly nezávislou 
dodávku jednotlivých zdrojů do sběrnice a byly vybrány z na trhu běžně dostupných sériově 
vyráběných měničů. Simulaci reálné zátěže zajišťovala elektronická odporová zátěž, která 
byla na stejnosměrnou sběrnici připojena přes měnič s výkonem 4 kW. Jelikož všechny zdroje 
dodávaly elektrickou energii nezávisle na sobě a v požadovaných parametrech byl 
elektrolyzér připojen na stejnosměrnou sběrnici přímo a jeho provozní parametry byly 
prakticky dány poměry (napětím) na sběrnici.  
Řídící algoritmus systému vycházel z faktu, že jediná společná veličina v systému je 

napětí stejnosměrné sběrnice a klíčová rozhodovací úroveň tedy byla 26 V. V případě, že bylo 
napětí sběrnice vyšší než-li 26 V , zároveň nebyly plné zásobníky vodíku a byl dostupný 
výkon ze zdrojů OZE, byl aktivován elektrolyzér. Pakliže bylo napětí na sběrnici nižší než-li 
26 V, pak byl odpojen elektrolyzér a dále byla vyhodnocována aktuální velikost odebírané 
energie ze systému. Pakli-že byl odebíraný výkon vyšší než určitá hodnota nebo nebyla-li 
možná dodávka elektrické energie z OZE, byl do systému připojen palivový článek.  
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Obr. 55: Funkční schéma výše popsaného projektu kombinovaného energetického systému   

 

• Stand alone PV-FC power system, 2000, Francie, Sophia Antipolis 
Účelem tohoto projektu bylo vyšetření provozních dějů a následná optimalizace 

součinnosti jednotlivých komponent energetického systému se schopností akumulace 
elektrické energie. 

 
Obr. 56: Obecný popis energetického systému v lokalitě Sophia Antipolis  

 
V energetickém systému bylo implementováno pole fotovoltaických panelů s výkonem 

3,6 kWp, palivový článek typu PEM s výkonem 4 kW, alkalický elektrolyzér s příkonem 
3,6 kW a vodíkové zásobníky se schopností pojmout energetický ekvivalent 12 kWh. Ze 
zjištěných závěrů tohoto projektu dosahovala v závislosti na období provozu systému celková 
účinnost akumulačního cyklu až 30%. Na základě zjištěných provozních údajů byly v rámci 
projektu prováděny následné simulace provozu.  
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Na základě získaných zkušeností a nabytých informací v předešlých dekádách z 
provozování různých energetických systémů s akumulací elektrické energie na bázi 
vodíkových technologií a zejména na pozadí rozvoje elektroenergetiky v oblasti využívání 
moderní měřicí a řídicí techniky, začaly být postupně realizovány rozsáhlé a mnohem 
sofistikovanější energetické systémy. Tyto systémy již nemají charakter laboratorních 
instalací, které měly ve své hlavní výzkumné náplni pouze ověřování provozních vlastností 
samotných implementovaných technologií, ale jedná se o rozsáhlé energetické systémy, které 
mají za úkol zejména dokázat, že tyto sofistikované systémy jsou v budoucnu schopny 
komerčního nasazení a dlouhodobě efektivního provozu. Mezi takovéto pokročilé energetické 
systémy lze zcela jistě zařadit například níže popsaný energetický systém. 
 

• The wind/hydrogen demonstration system at Utsira, 2004, Norsko, ostrov Utsira  
Tento energetický systém byl vyprojektován a realizován za účelem demonstrace reálného 

nasazení kombinovaných akumulačních systému a zejména pak vodíkového akumulačního 
systému v kombinaci s využíváním energie z OZE. Jakožto příhodná lokalita pro tento systém 
byla vybrán ostrov Utsira, který se nachází 20 km západně od pobřeží Norska v blízkosti 
města Stavanger. Ostrov je trvale obydlen 230 obyvateli, kteří byli před instalací 
energetického systému elektrickou energií zásobováni prostřednictvím podmořského kabelu. 
Systém byl dán do provozu v roce 2006 a funguje do dnešních dnů.  

Hlavní komponenty systému jsou větrná turbína s výkonem 600 kW, alkalický 
elektrolyzér s výkonem 10 Nm3/h produkovaného vodíku, palivový článek s výkonem 10 kW 
a spalovací motor-generátor využívající jako palivo čistý vodík s výkonem 55 kW. Tento 
systém je schopen pokrýt spotřebu celého ostrova a zajistit tak dodávku elektrické energie 10 
domácnostem po dobu 2-3 dnů. Na ostrově jsou ideální povětrnostní podmínky pro provoz 
větrné elektrárny a relativně malá síť, která ovšem poskytuje dostatečně reprezentativní 
vzorek spotřebitelů a profilů spotřeby.  

 
Obr. 57: Přehledové schéma začleněných komponent v autonomním energetickém systému 

realizovaného na ostrově Utsira 
 

Na ostrově jsou v provozu celkem dvě větrné elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 
600 kW. Jedna z nich pracuje přes měnič o výkonu 300 kW především do autonomního 
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energetického systému a druhá pracuje přímo do distribuční sítě ostrova. Pro podpoření 
síťových parametrů, zejména stabilizace frekvence 50 Hz, je k síti připojen synchronní stroj o 
výkonu 100 kVA a jednotka setrvačníku s ekvivalentem akumulované energie o hodnotě 
5 kWh. Jako havarijní zdroj slouží nikl-kadmiové akumulátory o kapacitě 34 kWh. Zásobník 
pro vyrobený vodík je schopen pojmout 2 400 Nm3 vodíku při tlaku 200 bar.  
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8. Realizovaný energetický demonstra ční systém v LP Č VŠB-
TUO 

8.1. Koncepce systému  
Jak vyplynulo z popisu cílu disertační práce a rozboru součastné situace vodíkových 

technologií, tak obecně řečeno, hlavní náplní disertační práce je návrh a realizace 
energetického systému s cílem propojit v současnosti hojně využívané technologie výroby 
elektrické energie z obnovitelných zdrojů s vodíkovými technologiemi a provést jejich 
vzájemnou integraci v jediném uceleném a kooperujícím systému.  

Základní myšlenkou plánovaného projektu bylo vytvořit soběstačný zdroj elektrické 
energie, který by měl zajišťovat napájení spotřebičů ve vhodném objektu vzhledem 
k uvažovaném výkonu celého systému. Vhodným objektem by mohl být například menší 
rekreační objekt, odlehlé objekty nebo zařízení, které není možné připojit k síti nebo jejichž 
připojení k síti by bylo neúměrně nákladné. Také by aplikace navrhovaného systému mohla 
složit jako náhrada za napájení z motorgenerátorů. Systém by tedy měl být schopen napájet 
určitou trvalou spotřebu elektrické energie po definovanou dobu, která by měla být pokryta i z 
integrovaného vodíkového palivového článku. 
 
 

8.2. Realizace systému a integrace jednotlivých kom ponent  
Nejdůležitějším kontrolovatelným výstupem disertační práce je samotná realizace 

navrhnutého energetického systému, která byla řešitelem uskutečněna. Zamýšlený 
energetický systém byl dle předpokladů realizován z na trhu běžně dostupných komponent, 
aby se jednak daly zhodnotit reálné náklady skutečného řešení a také, aby se mohly definovat 
úskalí, která provázejí jeho samotnou realizaci. Realizace systému se sestávala z několika 
etap.  
 

• Etapa č.1 – Montážní a elektroinstalační práce 
Nejprve byla namontována nosná konstrukce pro fotovoltaické panely. Následně byla 

provedena i montáž samotných fotovoltaických panelů na připravenou konstrukci. Byla 
navržena konfigurace a elektrické zapojení nutné pro provedení instalace jistících a spínacích 
prvků obvodů fotovoltaického systému (viz. schéma v příloze H). Kabeláž, kterou je sveden 
výkon z fotovoltaických panelů ze střechy až do prostor laboratoře byla zavedena do 
podružného rozvaděče. Tento podružný (pracovní) rozvaděč byl situován do bezprostřední 
blízkosti vzhledem ke všem aktivním komponentům energetického systému (tj. fotovoltaika, 
DC/DC měniče, střídač, akumulátorová banka, elektrolyzér, palivový článek, zátěž), aby byly 
minimalizovány ztráty v rozvodech. (viz. foto na obrázku č. 62). Rozvaděč je vyzbrojen 
jističi, které samozřejmě plní funkci obvodových jistících prvků, ale také umožňují změny 
v konfiguraci vzájemných propojení jednotlivých komponent energetického systému. 
Postupně byly přes pracovní rozvaděč připojeny všechny komponenty energetického systému 
a byly také instalovány spínací prvky (stýkače), které zabezpečují aktivní připojování 
palivového článku a elektrolyzéru do energetického systému. Ovládací cívky stykačů jsou 
přímo spínány prostřednictvím výstupu řídícího systému. Ostatní aktivní komponenty 
systému jsou do systému trvale připojeny a jejich bezpečné odpojení je možné uskutečnit 
pouze manuálně jističi v pracovním rozvaděči nebo jejich vlastními integrovanými spínacími 
prvky.  
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• Etapa č.2 – Instalace, nastavení a parametrizace měničů 

Po dokončení elektroinstalace bylo provedeno nastavení nebo parametrizace měničů. 
Jelikož jsou do systému integrovány tři měniče (viz. kapitola 8.4.3) bylo nezbytně nutné pro 
každý z nich zevrubně prostudovat jejich dokumentaci resp. jejich principielní schéma, 
možností provozu, funkcí a regulačních algoritmů. 
 

Z pohledu předešlého výčtu uvažovaných skutečností bylo nejednodušší nastavení 
DC/DC měniče, který je připojeni mezi palivovým článkem a stejnosměrnou sběrnici. U 
tohoto měniče postačovalo nastavit pouze žádané napěťové úrovně jeho vstupu a výstupu 
s ohledem na dodržení jejich maximálního povoleného proudového zatížení a součinnosti s 
palivovým článkem.  

Jelikož měnič pracuje ve dvou provozních pásmech, která jsou dána velikostí 
vstupního napětí s rozhodnou úrovní 30 V, hrozilo, v souvislosti s provozem palivového 
článku jehož pracovní bod se právě pohybuje v blízkosti rozhodovací úrovně měniče a je 
charakterizován jeho zatěžovací charakteristikou, překročení hodnot dovoleného proudového 
zatížení výstupu. Jak již bylo konstatováno a doloženo provedenými měřeními (kapitola 5.2) 
má palivový článek měkkou provozní charakteristiku, jejíž trend je právě opačný oproti 
provozní charakteristice měniče. To znamená, že se zvyšujícím se výkonem palivového 
článku výrazně klesá jeho výstupní napětí a z provozních charakteristik měniče vyplývá, že 
při provozu nad výše uvedenou napěťovou úroveň vstupu je výstupní proud omezen na 
hodnotě 21 A a pod tuto úroveň je dovolené proudové zatížení výstupu definováno hodnotou 
14,7 A. Pro tyto důvody bylo výstupní napětí měniče nastaveno tak, aby v žádném okamžiku 
provozu a ani při studeném startu palivového článku do plného zatížení nedošlo k vybavení 
ochran měniče, k jeho následnému odstavení a přerušení dodávky elektrické energie do 
energetického systému.  
 

U dalšího DC/DC měniče, který v energetickém systému plní úlohu „nabíječe“ 
akumulátorové banky, bylo nutno provést jeho parametrizaci. Nastavení provozních kritérií se 
provedlo prostřednictvím přepínačů definujících 16 bitové slovo určující provozní vlastnosti 
měniče jako: nastavení provozního módu, provozního napětí a hlavně nabíjecí charakteristiky 
akumulátorů dle jejich typu (dále také nastavení komunikace). Také byla zvolena vhodná 
velikost referenčního rezistoru, který je připojen k vyhrazeným svorkám měniče a definuje 
teplotní charakteristiku použitých akumulátorů. Teplotní charakteristika je následně měničem 
zohledněna při korekcích nabíjecího napětí a proudu. 
 

Parametrizace třetího výkonového měniče v energetickém systému byla provedena 
pomocí uživatelského vizuálního rozhraní zabudovaného v měniči. Měnič pracuje 
v ostrovním režimu jako střídač napájející buďto pouze zátěž nebo souběžně zátěž 
s elektrolyzérem. V rámci parametrizace bylo nutno vyloučit z činnosti nechtěné 
přednastavené automatické ochrany akumulátorů a zadat nová provozní kritéria odpovídající 
předpokládanému chodu energetického sytému a dále: nové kontrolní a rozhodovací úrovně 
při vybíjení připojené akumulátorové banky nebo palivového článku,    
 
 

• Etapa č.3 – Instalace vodíkových technologií 
Pod souhrnným označením vodíkové technologie se pro účely popisovaného 

energetického systému považují veškerá aktivní i pasivní zařízení, která přicházejí do přímého 
kontaktu, produkují nebo využívají plynný vodík, který je využíván za účelem akumulace 
elektrické energie. Jmenovitě se jedná o tyto komponenty: palivový článek, elektrolyzér, 
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mechanické kulové a elektromagnetické ventily, manometry, hadice, spojky, redukce a 
speciální na zakázku vyráběné komponenty, izolace, těsnění, průtokoměry, filtry, 
protizášlehové ochrany.  

Nejprve bylo vytvořeno obecné funkční schéma vodíkových rozvodů, byly specifikovány 
a vytipovány jednotlivé komponenty rozvodů a byly provedeny jejich základní provozní testy 
těsnosti, spolehlivosti, náročnosti montáže apod. Ne vždy se zvolené komponenty vzhledem 
k fyzikálním vlastnostem vodíku osvědčily. Pak musely být předefinovány parametry nebo 
vybrány zcela jiné komponenty, což se zejména týkalo rozvodných hadic, těsnění a izolací. 
Jelikož nebylo možno z technických důvodů sjednotit u uvažovaných zařízení rozměry 
výstupního šroubení byla poměrně složitá i volba některých závitových redukcí mezi 
zařízeními a zvoleným jednotným šroubení rozvodného systému s velikosti 1/4´´, zejména 
v případě přechodu mezi šroubeními s různými standardy (tvary) závitu nebo stoupáním v 
metrickém a nemetrickém (palcovém) systému.  
 

Implementace palivového článku byla relativně jednoduchá neboť bylo částečně využito 
předešlé instalace palivových článku z měřícího stanoviště popsaného v kapitole 5.4.1. Byla 
modifikována instalace měřícího systému a palivový článek byl napojen na řídící systém. 
V souvislosti s palivovým článkem byl po finalizaci montáže celého rozvodného systému 
odzkoušen a zkalibrován hmotnostní průtokoměr, který zaznamenává spotřebované palivo 
palivovým článkem. 
 

Pravděpodobně nejobtížnějším a časově nejnáročnějším dílčím úkolem v oblasti 
vodíkových technologií byla implementace elektrolyzéru do vodíkového systému. Jelikož 
zvolený elektrolyzér je komerčně dodávané zařízení bez možnosti jakýchkoliv uživatelských 
úprav či změn parametrů provozu, tedy s pevně danými provozními a instalačními 
podmínkami, byl základním předpokladem pro jeho úspěšné nasazení v energetickém systému 
zpětný „reengineering“ především jeho ovládací a řídící elektroniky. Na základě měření a 
rozboru obvodové struktury jeho podpůrné elektroniky byly získány potřebné informace 
k provedení takových úprav, které umožňují jeho ovládání, nastavování parametrů (cílového 
výstupního tlaku elektrolyzéru), aktivaci a deaktivaci dodávky vyrobeného vodíku řídícím 
systém energetického systému. Podobně jako u palivového článku byla ověřena funkce 
hmotnostního průtokoměru, který měří a zaznamenává množství vyrobeného resp. dodaného 
vodíku do uzavřeného vodíkového systému.  
 

Posledním krokem byla montáž všech komponent vodíkového systému do jednoho celku, 
jeho oživení ve smyslu testování funkčnosti všech zařízení a přístrojů, funkce a těsnosti 
rozvodů, ventilů a šroubových spojů a v neposlední řadě i součinnosti veškerých vodíkových 
technologií s řídícím systémem. 
 

(Poznámka:Pojem uzavřený vodíkový systém je pro potřeby této práce definován jako 
systém, kde je zajištěna jak výroba vodíku, jeho skladování a rozvod, tak i jeho spotřeba bez 
možnosti jej odčerpávat za účelem dalšího užití) 
 
 

• Etapa č.4 – Realizace měřicího systému 
Vyhodnocení a potažmo tak celková úspěšnost provozu experimentální instalace 

popisovaného energetického systému je podmíněno zejména vlastnostmi a parametry 
měřícího systému. Měřící soustava umožňuje sledování a archivaci měřených elektrických a 
neelektrických veličin energetického systému.  
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Základní struktura měřicího systému je tvořena měřícími senzory, vyhodnocovací 
jednotkou a v počítači vytvořeným virtuálním měřícím prostředím.  

Vycházejíce ze zkušeností s podobným měřící systémem byly autorem realizovány dle 
vlastního návrhu moduly s měřícími senzory. S ohledem na minimalizaci rozsáhlosti kabeláže 
celého měřícího systému a univerzálnost měřicích modulů byla logicky zvolena koncepce 
měřícího modulu, který v sobě integruje jak proudové tak i napěťové převodníky. Dle této 
koncepce byly vyvinuty a následně vyrobeny měřicí moduly, což prakticky znamenalo 
navržení, vyprojektování a dimenzování plošného spoje modulu, volba vhodných proudových 
a napěťových převodníků a nastavení jejich pracovní oblasti pomocí pasivních součástek a 
nakonec osazení plošných spojů měřících modulů.  

Jakožto vyhodnocovací jednotky bylo použito měřící karty, která měřené signály převádí 
na digitální informaci, které je zpracovávána počítačem ve vytvořeném virtuálním měřícím 
prostředí. Toto virtuální měřící prostředí bylo dle zadaných požadavků a potřeb řešitele 
naprogramováno v programu pro virtuální instrumentaci programu LabView.  
 
 

• Etapa č.5 – Návrh řídícího a ovládacího systému a vývoj řídícího algoritmu 
Návrh řídícího a ovládacího systému spočíval především ve volbě a v sestavení vhodně 

dimenzovaných komponent programovatelného logického automatu neboli PLC a jeho 
periférií. Vzhledem k předešlým zkušenostem a dřívější realizační činnosti autora související 
s problematikou řízení procesů prostřednictvím PLC byl pro finální instalaci zvolen 
programovatelný automat a jeho rozšiřující moduly z bohatého produktového portfólia firmy 
Siemens. Nadstavbové moduly byly především reprezentovány analogově-digitálními 
převodníky, spínacími moduly, ale také vizualizační jednotkou s dotykovým displayem. 

Souběžně s výše nastíněnými činnostmi týkajících se ostatních komponent a subsystému 
energetického systému probíhalo programování základní verze řídícího programu dle 
stanovené provozní logiky resp. navrženého řídícího algoritmu pro energetický systém.  

Po dokončení instalačních a montážních prací všech zařízení energetického systému 
v laboratoři započala instalace řídícího sytému jeho napojení na všechny potřebná zařízení, 
jeho oživení a ověření bezporuchové součinnosti se všemi aktivními a akčními prvky 
energetického systému. Na základě získaných údajů z dílčích reálných měření z testovacího 
„poloprovozu“ systému bylo přistoupeno k programování dalších verzí řídícího programu. 
Těmito postupnými iteracemi bylo dosaženo jeho finální verze a byla zahájena experimentální 
měření. Paralelně s vývojem řídícího programu bylo také programováno a dle potřeb 
modifikováno uživatelské ovládací rozhraní energetického systému. Toto rozhraní je jinými 
slovy dotykový display s vytvořeným grafickým prostředím nahrazující fyzické spínací a 
informační přístroje. 
 

8.3. Popis a konstrukce energetického systému  
Uvažovaný výrobní systém, jehož struktura je znázorněna na obr. 58, využívá jako 

primární zdroj energie energii z obnovitelných zdrojů, konkrétně solární energii, která byla 
transformována na energii elektrickou fotovoltaickými články. Energie získána 
z fotovoltaického systému je ukládána v akumulátorové bance a také byla samozřejmě z části 
transformována do energie vyprodukovaného vodíku. Potřebný transfer energie do 
akumulátorů resp. jejich nabíjení je regulováno, ovládáno a celkově zabezpečováno 
regulátorem nabíjení (nabíječem) představovaného DC/DC konvertorem. 
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Obr. 58: Schéma zapojení komponent realizovaného výrobního systému 

 
Výrobu vodíku zajišťoval elektrolyzér, který pracoval v době přebytku vyrobené 

elektrické energie z fotovoltaiky a ukládal ji do energie vodíku. Vyrobený plynný vodík byl 
po jeho kompresi uchováván ve standardních tlakových lahvích, ve kterých byl vodík jímán 
jako čistý plyn. (viz. obr. 59). Uskladněný vodík pak byl následně dle potřeby systému využit 
jako palivo pro nízkoteplotní vodíkový palivový článek typu PEM. Získaná stejnosměrná 
elektrická energie ze slunečního záření potažmo energie dodaná z akumulátorové banky a 
energie vyrobená palivovým článkem prostřednictvím střídače s vlastní komutací napájela 
spotřebu střídavým napětím standardních síťových parametrů. 

 

 
 

Obr. 59: Schéma zapojení plynových - palivových (vodíkových) rozvodů 
 

8.4. Specifikace a technické řešení hlavních komponent systému  

8.4.1. Fotovoltaické instalace 
Jako hlavní energetický zdroj pro uvažovaný systém byly použity fotovoltaické 

panely. Nosná konstrukce s fotovoltaickými panely je umístěna na střeše objektu laboratoře 
palivových článků. Celá instalace je orientována na jih a při uvažování sklonu střechy (10°) a 
sklonu fotovoltaiky na konstrukci (40°) je proti slunci v celkovém úhlu 50°, který je vzhledem 
k celoročnímu provozu výhodnější. Celkem je fotovoltaický systém složen ze 12 
polykrystalických panelů typu SHOT POLY 165 (parametry viz. příloha A) s nominálním 
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instalovaným výkonem 165 Wp, tedy celkovým instalovaným výkonem fotovoltaické 
instalace 1 980 Wp.  

 

 
Obr. 60: Ilustrační foto instalované akumulátorové banky 

 
Konfigurace propojení jednotlivých fotovoltaických panelů byla zvolena jako 

kombinovaná sério-paralení, pro zajištění dostatečného pracovního napětí nabíječe 
akumulátorové baterie a pro minimalizaci proudu, potažmo výkonových ztrát celé solární 
elektrárny. Fotovoltaické panely jsou zapojeny do 4 paralelních sekcí po 3 kusech v sérii. 
Veškeré pospojování a jištění fotovoltaických panelů je provedeno v podružném rozvaděči 
umístěném rovněž na střeše, ze kterého je výkon sveden dvěma kabely s průřezem 16 mm2 do 
laboratoře do pracovního rozvaděče. (viz. schéma zapojení systému příloha H) Některé 
parametry fotovoltaického systému shrnuje následující tabulka: 

 

Jmenovitý instalovaný výkon* Pnom 1 980 Wp 
Jmenovité napětí* Umpp 105,3 V 
Jmenovitý proud* Impp 18,8 A 
Napětí naprázdno* Uoc 130,8 V 
Proud nakrátko* Isc 21,08 A 
Jmenovitá účinnost* η 12,60 % 
Počet instalovaných 
fotovoltaikcých panelů n 12 ks 

Konfigurace  
4 paralelní sekce po 3 
FV panelech v sérii 

Tab. 7: Shrnutí parametrů fotovoltaického systému 
* dopadající záření 1000 W/m2, teplota panelu 25°C 

8.4.2. Akumulátorová banka  
Akumulátorová banka je tvořena čtyřmi olověnými bezúdržbovými akumulátory 

s bezpečnostním ventilem typu FIAMM FLB300 o jmenovité kapacitě 75Ah (parametry viz. 
příloha B) Akumulátorová banka je provozována jako sériové zapojení jednotlivých 
akumulátorů s celkovým jmenovitým napětím 48 V. Banka bude dobíjena pouze energií 
pocházející z fotovoltaických panelů a nesmí nastat stav, kdy by došlo k nabíjení akumulátorů 
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z palivového článku, což je zajištěno hardwarovou strukturou výkonových rozvodů 
energetického systému. Akumulátorová banka je přímo zapojena na stejnosměrnou 
systémovou sběrnici a definuje tak i její provozní napětí. 

 

 
Obr. 61: Ilustrační foto instalované akumulátorové banky 

 
Pokud budeme vycházet ze jmenovitých parametrů akumulátorové banky dojdeme k 

její výsledné energetické kapacitě s hodnotou 3,6 kWh. Další důležité parametry 
akumulátorové banky, které byly uvažovány v reálném provozu jsou shrnuty v tabulce č. 8. 

Hlavní funkce akumulátorové banky v energetickém systému je akumulace vyrobené 
elektrické energie z fotovoltaických panelů, která není přímo spotřebována na krytí spotřeby 
zátěže (spotřebičů připojených uživatelem), elektrolyzéru a přenosových a transformačních 
ztrát systému. Dalším přínosem a nepostradatelnou funkcí akumulátorové banky je funkce 
energetického „bufferu“ ze kterého je pokryta spotřeba elektrolyzéru při definovanovaném 
přechodném omezení výroby fotovoltaického systému zapříčiněného lokální povětrnostní 
situací tj. zejména přechod nízké oblačnosti nad oblastí laboratoře. Jinak řečeno, pojmem 
energetický „buffer“ je možno definovat jako předem zvolenou kapacitu akumulátorové 
banky v jejímž definovaném pásmu není řídícím systémem omezen provoz elektrolyzéru, 
který je díky své dynamice provozu nutno udržovat, pokud možno, v optimálních provozních 
podmínkách. 

Jmenovité napětí Ubatnom 48 V 
Maximální napětí 
(při nabíjení) Ubatmax 

57,6 V 

Minimální nap ětí 
(při vybíjení) Ubatmin 

44 V 

Kapacita  Cbat 75 Ah 
Energie Ebat 3 600 Wh 

Tab. 8: Shrnutí parametrů akumulátorové banky 
 

8.4.3. Měniče  
Pokud nebudeme uvažovat měnič(e), který je pevnou součástí elektrolyzéru, jsou 

v systému integrovány celkem tři výkonové měniče. Konkrétně se jedná o jeden střídač a dva 
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stejnosměrné měniče tzv. DC/DC konvertory. Stejnosměrné měniče, mají za úkol regulovat 
příjem energie do stejnosměrné sběrnice, ze které je dále výkon přiváděn na svorky střídače. 

  

 
Obr. 62: Ilustrační foto instalovaných měničů, Vlevo: SMA Sunny Charger (žlutý měnič); Vpravo: SMA Sunny 

Island (červený měnič) 
 

První DC/DC konvertor je použit pro transformaci vyrobené elektrické energie 
fotovoltaickým systémem na vhodnou napěťovou úroveň stejnosměrné sběrnice. Jelikož je 
napětí stejnosměrné sběrnice dáno napřímo připojenou akumulátorovou bankou funguje 
součastně tento měnič jako regulátor nabíjení (nabíječ) akumulátorové banky. Zařízení, které 
představuje nabíječ je SMA SUNNY Charger 40 (parametry viz. příloha C) Nabíječ 
automaticky hledá, dle elektrických poměrů na fotovoltaice a sběrnici, svůj optimální 
pracovní bod takový, který zajistí nejvyšší možný výstupní výkon. Součastně reguluje podle 
typu připojených akumulátorů a dle navolené parametrizace nabíjení akumulátorové banky. 
Akumulátory jsou nabíjeny v nabíjecím cyklu IU0U, což za předpokladu vybité 
akumulátorové banky znamená, že nejprve se napětí při konstantním proudu zvyšuje až do 
maxima nabíjecího napětí 2,4 V/čl. tj. celkových 57,6 V a akumulátory jsou nabíjeny 
maximálním dostupným výkonem z fotovoltaiky tzv. funkce „Boost“. Následně nabíjecí 
proud při konstantním nabíjecím napětí klesá až na hodnotu odpovídající velikosti 0,1 Cbat. Při 
poklesu výstupního proudu pod tuto hodnotu se sníží nabíjecí napětí na hodnotu udržovacího 
napětí 2,33 V/čl. tj. celkových cca. 56 V a akumulátorová banka se považuje za nabitou. Dále 
nabíječ kryje spotřebu celého systému a udržuje akumulátorovou banku nabitou. 

Při tak velkém proudovém odběru střídačem (resp. zátěží), který převýší výrobu 
elektrické energie fotovoltaikou nebo nabude takové hodnoty, která je rovna maximálnímu 
výstupnímu proudu nabíječe dojde k dorovnání proudového odběru proudem z baterie a 
napětí systému klesá. V případě poklesu systémového napětí pod nastavenou hodnotu 
2,08 V/čl. tj. celkových cca. 50 V dojde k opětnému započetí nabíjení maximálním 
dostupným výkonem až do napětí 2,4V/čl. nebo je při nedostatečném výkonu fotovoltaiky 
proudový odběr z akumulátorové banky dále odlehčován dostupným proudovým příspěvkem 
z nabíječe a dochází k dalšímu postupnému vybíjení akumulátorů. 
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Druhý DC/DC konvertor je použit pro stabilizaci výstupního napětí z palivového 
článku. Díky výkonové charakteristice použitého palivového článku (viz. kapitola 5.2) a 
vstupní napěťové charakteristice střídače nešlo zaručit jeho bezporuchovou funkci 
v součinnosti se střídačem. Výstupní napětí palivového článku klesá během provozu až na 
úroveň 32V což je vzhledem k principu a hardwarové struktuře použitého střídače již 
nedostatečná velikost. Střídač není schopen správně fungovat a během provozních testů bez 
použitého stabilizačního měniče docházelo k častým poruchám. Z tohoto důvodu byl  
vytipován a do systému implementován DC/DC konvertor typu MEANWELL SD-1000L-48 
(parametry viz, příloha D), který elektrickou energii vyrobenou palivovým článkem 
transformuje na žádané parametry napětí se stabilní hodnotou. 

 

 
 

Obr. 63: Ilustrační foto instalovaného měniče Meanwell 
 

Třetím použitým výkonovým měničem v energetickém systému je střídač, který 
zajišťuje transformaci elektrické energie ze stejnosměrné sběrnice systému na elektrickou 
energii o standardních parametrech jednofázové střídavé distribuční sítě NN (230 V, 50 Hz) 
pracující v ostrovním provozu. Na vstup střídače je připojena akumulátorová banka nebo 
palivový článek dle provozního módu energetického systému. Jako střídač je v systému použit 
typ SMA SUNNY ISLAND 4248 (parametry viz. příloha E) s nominálním výkonem 4,2 kW. 
 

8.4.4. Palivový článek a jeho p říslušenství 
Použitý byl nízkoteplotní palivový článek Nexa Power Module typu PEM (detailní 

parametry viz. příloha F) kanadské firmy Ballard o jmenovitém elektrickém výstupním 
výkonu 1,2 kW a se jmenovitým výstupní napětím 26V. Jako reakční plyny používá tento typ 
palivového článku jednak plynný vodík jako palivo a jednak vzduch, ze kterého si odebírá 
potřebné množství kyslíku potřebného pro průběh reakce.  
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Obr. 64: Ilustrační foto instalace palivového článku v digestoři   
 

Jak již bylo řečeno po připojení palivového článku do systému musí být vyloučena 
možnost nabíjení akumulátorů vyrobenou energií palivovým článkem z důvodu 
nehospodárnosti využití této vyrobené energie, proto jsou během připojení pracujícího 
palivového článku ke sběrnici od sběrnice akumulátory odpojeny. Připojení palivového 
článku, započetí dodávky elektrické energie vyráběné z vodíku a součastně odpojení 
akumulátorové banky od stejnosměrné sběrnice zajišťuje stykač, který je vybaven dvěma 
sadami kontaktů, tedy jednou sadou spínacích kontaktů a jednou sadou kontaktů rozpínacích. 
S ohledem na skutečnost, že připojení palivového článku do systému resp. jeho provozní čas 
je samozřejmě menší než provoz systému s akumulátory je pochopitelně zapojení provedeno 
tak, že akumulátorová banka je připojena na rozpojovací kontakty stykače a palivový článek 
pak na kontakty spínací. V provozním stavu, kdy není ovládací cívka stykače pod napětím 
jsou akumulátorová banka a výstupní střídač propojeny a v okamžiku, kdy řídící systém 
vyhodnotí okolnosti a vydá impulz k sepnutí stykače dojde k propojení palivového článku a 
střídače. Od tohoto okamžiku je veškerá spotřeba daná aktuální velikostí připojené zátěže je 
hrazena z energie vyrobené palivovým článkem.  

Palivový článek je pro účely diagnostiky, měření a vizualizace jeho parametrů  
připojen prostřednictvím rozhraní RS485 a dále převodníku komunikačního protokolu 
RS485/RS232 k měřícímu počítači, kde jsou zpravovány i další měřící a vizualizační aplikace 
pro celý energetický systém.  

Spotřebovaný vodík palivovým článkem je měřen hmotnostním průtokoměrem typu 
AALBORG GFM, který je vybaven na externím napájení nezávislým totalizérem. 
Průtokoměr je přes rozhraní RS232 připojen k počítači, kde je zajištěna archivace měřených 
hodnot, jak co do úhrnných hodnot za dané období, tak i okamžité hodnoty průtoku 
a konkrétní čas. Záznam okamžitých hodnot průtoku vodíku je prováděn v sekundových 
intervalech. Tato hodnota je maximální neboť je dána samotným principem a technologií 
měření průtoku a i výpočet zobrazované hodnoty probíhá s četností jedenkrát za sekundu.  
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Obr. 65: Vlevo: Ilustrační foto instalace průtokoměru Aalborg GMF měřící spotřebu vodíku palivového článku; 
Vpravo: Stykač pro připojování palivového článku do energetického systému a měřící modul elektrických 

veličin na vstupu střídače   
 

V době, kdy je palivový článek v pohotovostním stavu a sám nevyrábí elektrickou 
energii, jsou jeho elektronické systémy napájeny z externího zdroje a tato spotřeba se dále pro 
účely energetických výpočtů neuvažuje. V zásadě se jedná o napájení měřící elektroniky 
palivového článku a převodníku mezi komunikačními rozhraními protokolu RS 485/RS232 a 
celková spotřeba je kolem 1 W. (0,06 A, 24 V).  
 

8.4.5. Elektrolyzér a jeho p říslušenství  
Pro výrobu vodíku v uzavřeném vodíkovém cyklu bylo k dispozici laboratorní zařízení 

v podobě elektrolyzéru Hogen HG600 (parametry viz. příloha G), umožňujícího generovat 
vodík pomocí protonových membrán, napájeného střídavým napětím z výstupu střídače. 
Elektrolyzér je schopen dodávat plynný vodík o tlaku 200 psig (13,8 barg) a tento tlak je 
určující i pro dimenzování objemu tlakových nádob. Pro chod elektrolyzéru je jako vstupní 
surovina potřebná demineralizovaná voda, jejíž výroba a dodávka byla zajištěna 
prostřednictvím osmotické filtrační jednotky. I když je elektrolyzér vybaven vstupem pro 
demineralizovanou vodu postačovalo, vzhledem k relativně malé četnosti doplňování zásoby 
demineralizované vody v rezervoáru elektrolyzéru, doplňování vody obsluhou.  

Podobně jako u palivového článku je množství, tentokráte vyrobeného vodíku,  
měřeno a následně registrováno prostřednictvím hmotnostního průtokoměru typu AALBORG 
XFM. Tento průtokoměr byl vhodně vybrán vzhledem k měření relativně malých průtoků, 
konkrétně maximálního okamžitého průtoku 0,7 Nl, což odpovídá maximálnímu výkonu 
elektrolyzéru. Měřené hodnoty jsou archivovány v měřícím počítači, ke kterému je 
průtokoměr připojen přes rozhraní RS232.  

Elektrolyzér je přímo propojen s řídícím systémem prostřednictvím stíněného kabelu. 
Pro možnost propojení elektrolyzéru s řídícím systém musely být realizovány určité 
hardwarové modifikace ovládací elektroniky elektrolyzéru aniž by funkce ovládacího rozhraní 
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elektrolyzéru byla nějak narušena nebo omezena. Ovládání a nastavování parametrů 
elektrolyzéru je tedy v zásadě možno dvěma způsoby buď prostřednictvím původních 
ovládacích prvků nebo prostřednictvím řídícího systému a jeho uživatelských rozhraní. 

 

    
 

Obr. 66: Vlevo: Ilustrační foto instalace elektrolyzéru v digestoři; Vpravo: ilustrační foto průtokoměru Aalborg 
XFM měřící vyrobený vodík elektrolyzérem  

 
Jelikož je vybraný elektrolyzér určen zejména pro instalaci v chemických a jiných 

laboratořích za účelem vyvíjení čistého vodíku, který slouží pro diagnostické přístroje jako 
referenční chemické činidlo, je provedení napájení elektrolyzéru přizpůsobeno napájení ze 
standardní NN střídavé sítě. Původně bylo předpokládáno, že střídavé napájení bude následně 
nahrazeno napájením stejnosměrným přímo ze stejnosměrné sběrnice energetického systému 
což se následně ukázalo jako těžko proveditelné. Bylo otestováno napájení samotného stacku 
elektrolyzéru, které se ukázalo jako provozuschopné, avšak během tohoto testování byly 
vyloučeny z činnosti řídící a regulační obvody zajištující především tlakování vodíku. 
Simulace provozu těchto řídích obvodů by byla velmi náročná a mimo rozsah této práce. 
Z tohoto důvodu je elektrolyzér připojen na střídavé straně energetického systému tedy na 
výstupu střídače jak ilustruje obr. č. 59. Elektrolyzér je ovládán resp. spouštěn 
prostřednictvím stykače (viz. obr. 67), který pracuje na popud řídícího systému. 
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Obr. 67: Vlevo: Detailní ilustrační foto instalace podružných střídavých rozvodů, jištění výstupu střídače a 
navazující zásuvkové vývody pro napájení zátěže a elektrolyzéru s přiřazeným stykačem; Vpravo: celková 

instalace s příslušným měřicím modulem 
 

8.4.6. Palivové (vodíkové) hospodá řství  
Slouží (viz. obr. 59) pro uskladnění a rozvod plynného vodíku potřebného pro provoz 

navrhovaného energetického systému. Prakticky se sestává z rozvodů, zásobníků,  
mechanických a elektromagnetických ovládacích ventilů a hmotnostních průtokoměrů.  

Rozvody byly realizovány vysokotlakými plastovými hadicemi, které propojují 
jednotlivá zařízení vodíkového akumulačního systému, což jsou: elektrolyzér, zásobníky 
se stlačeným plynným vodíkem, přívod pro možnost připojení nezávislého zdroje vodíku a 
palivový článek. Za nezávislý zdroj vodíku se považovalo připojení na laboratorní rozvody 
vodíku z centrálního vodíkového skladu. 

Jako zásobníky vodíku byly využity tři standardní tlakové lahve s celkovým o vodním 
objemu 50 l a přepočítaným objemem jímaného plynného vodíku cca. 2 Nm3 ve svazku resp. 
cca. 680 Nl připadajícím na jednu tlakovou láhev při maximální provozním tlaku 
elektrolyzéru. (Uvedené množstevní objemy byly stanoveny dle stavové rovnice ideálního 
plynu a přepočteny na normální atmosférický tlak při teplotě 293,15 K.)  

Ovládání rozvodného systému paliva zajišťovaly elektromagnetické ventily, které dle 
potřeby energetického systému byly ovládány řídícím systémem. Do plynových rozvodů 
systému byly z bezpečnostních důvodů také zařazeny mechanické kulové ventily, které 
umožňují manuální a tedy zcela nezávislé uzavření požadovaných částí rozvodů.  

Pro měření okamžitého tlaku, průtoku a úhrnného množství prošlého paliva (vodíku) 
byly do vodíkových rozvodů začleněny dva výše specifikované hmotnostní průtokoměry, 
které sledovaly tok paliva z elektrolyzéru do zásobníků při jeho výrobě a tok paliva ze 
zásobníku do palivového článku při jeho spotřebě. 
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Obr. 68: Vlevo: Standardní tlakové lahve spojené do svazku soužící v energetickém systému pro akumulaci 
plynného vodíku; Vpravo: Použité elektromagnetické ventily 

 

8.5. Popis m ěřicího a řídícího systému   

8.5.1. Měřicí systém 
Pro účely měření neelektrických a elektrickým veličin a následné vyhodnocování 

energetických parametrů celého energetického systému s možností akumulace elektrické 
energie do chemického energetického nosiče – vodíku a jeho následného využití pro výrobu 
elektrické energie prostřednictvím palivového článku byla navržena struktura a následně 
realizována měřící soustava.  

Měřící soustava je komplexní systém zajišťující měření, digitalizaci, zpracování, 
vizualizaci a archivaci naměřených dat a provozních veličin jednotlivých komponent 
energetického systému. Měřící soustava je tvořena třemi základními prvky. Měřícími 
moduly jejichž analogový signál je převáděn a vyhodnocován měřící kartou a dále 
zpracováván jako digitální informace (měřícím) počítačem, na kterém je i vytvořeno virtuální 
prostředí s měřícími přístroji a vizualizací měřených veličin. Do měřícího systému můžeme 
zařadit i jednotlivá vizualizační a archivační rozhraní hmotnostních průtokoměrů a samotného 
palivového článku. Tento subsystém je nezávislý na energetickém systému. Průnik mezi 
měřícím systémem a energetickým systém jako takovým spočívá ve skutečnosti, že řídící 
subsystém, který je přímou a nedílnou součástí energetického systému, využívá měřící 
moduly pro sběr dat potřebný rozhodování řídícího automatu.  

Měřící moduly jsou realizovány pomocí napěťových a proudových LEM čidel, které 
pracují na principu „Hallova jevu“. Důvodem nasazení čidel LEM, potažmo měřicích modulů, 
je převod měřené veličiny na definovanou napěťovou úroveň, kterou je možno vyhodnocovat 
měřící kartou. Konkrétně je měřící karta schopna registrovat signál jehož amplituda není větší 
než +-10 V. Měřící moduly byly použity v zásadě dvojího druhu.  

Jednak byly použity měřící moduly první generace, které byly rovněž využitý a 
zmíněny v předešlé kapitole v souvislosti provozních měření na palivových článcích. Tyto 
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moduly byly osazeny za účelem měření na výstupu palivového článku. Pro zbytek 
energetického systému byly vyvinuty a realizovány moduly druhé generace. Tyto moduly 
oproti modulům první generace integrují v jednom modulu měřící převodníky jak pro měření 
proudu, tak pro měření napětí ve zvoleném místě energetického systému. Ve struktuře 
měřících modulů a správnou funkčnost měřících čidel jsou integrovány i podpůrné obvody, 
které upravují např. jejich měřící rozsah a jejich propojení s měřící kartou. Na níže uvedených 
ilustračních fotografiích jsou podpůrné obvody prezentovány především pasivními 
součástkami, které nastavují vhodné převodové poměry u proudových LEM čidel a u 
napěťových čidel jsou jejich pomocí realizovány předřadné napěťové děliče. Dále lze 
konstatovat, že měřící moduly druhé generace byly vyvinuty ve dvou mutacích a to pro 
měření stejnosměrných elektrických veličin a druhá mutace pro měření střídavých 
elektrických veličin energetického systému. „Stejnosměrné“ moduly byly nasazeny v počtu 
třech kusů a „střídavý“ modul byl použit jeden.  

Měřící moduly vyžadují samostatné symetrické napájení (+15 V, -15 V), které 
zajišťoval laboratorní zdroj. Příkon tohoto zdroje resp. spotřeba měřících modulů není 
zahrnuta pro svou zanedbatelnou velikost do energetické bilance energetického systému. 

 

 
 

  
 

Obr. 69: Nahoře: Měřící moduly první generace; Vlevo: Měřící modul druhé generace pro měření 
stejnosměrných elektrických veličin; Vpravo: Měřící modul druhé generace pro měření střídavých elektrických 

veličin 
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Měřící karta byla zvolena pro svou relativně snadnou konektivitu s měřícím počítačem 

typu NI 6218. Jedná se o měřící kartu s 16-ti bitovým A/D převodníkem komunikující přes 
USB rozhraní, které zajišťuje její flexibilitu a mobilitu.  

 

 
 

Obr. 70: Ilustrační foto instalované měřící karty  
 

Mezi hlavní měřené parametry patří: napětí a proud pole fotovoltaických panelů, 
napětí a proudy tekoucí z a do akumulátorové banky, výstupní napětí palivového článků a 
jeho stackový proud (tedy nesnížen o vlastní spotřebu palivového článku), vstupní proud a 
napětí střídače, výstupní proud a napětí střídače (tedy síťové výstupní parametry výrobního 
bloku). Naměřená data byla po dobu měření vizualizovaná a archivována pomocí vytvořené 
aplikace v prostředí LabView, která byla autorem této práce navržena včetně její vizuálního 
uspořádání, ale samotné naprogramování aplikace bylo zajištěno spolupracovníkem, který se 
na virtualizaci měření v prostředí LabView specializuje. 

 Data získaná z ostatních měřících prvků systému (palivový článek, průtokoměry) jsou 
navzájem synchronizována přes společnou datovou stěnu.   

8.5.2. Řídící systém  
Celý energetický systém je ovládán a řízen prostřednictvím řídícího systému, který  

využívá jako hlavní řídící jednotku programovatelný automat (PLC) SIMATIC firmy Siemens 
jehož instalace je pro ilustraci uvedena na obr. 71. Použitý základní modul PLC byl pro 
vhodný počet vstupů a výstupů zvolen typu S7-224XP. Uvedený programovatelný automat 
byl  rozšířen o dva pomocné spínací moduly, jeden s tranzistorovými spínači a druhý reléový. 
Základní jednotka PLC je přes datovou sběrnici propojen s přídavnými moduly a z pohledu 
programování řídícího algoritmu se jeví jako jeden celek.  

Logika řízení systému byla autorem převedena do programovacího jazyka PLC 
STEP7-Micro/Win. Aby bylo možno uživatelsky systém ovládat a sledovat jeho vybrané 
parametry byla naprogramována i vizualizační aplikace, která se následně synchronizovala 
s programem v PLC. Vizualizace a ovládaní je zajišťováno prostřednictvím grafického 
dotykového LCD panelu typu TP177 Micro, který je zachycen na obr. 72.   

Jelikož má řídící systém zajištěno nezávislé napájení, stejně tak jako měřící moduly, 
ze kterých řídící systém nezávisle na měřicím systému vyhodnocuje kritické obvodové 
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veličiny energetického systému, je zajištěno nezávislé řízení energetického systému i při 
výpadku měřícího systému.  

 

 
 

Obr. 71: Ilustrační foto instalace programovatelný automatu Siemens SIMATIC 
 

 
 

Obr. 72: Ilustrační foto instalace uživatelského rozhraní, dotykový LCD panel typ TP177 Micro 
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8.6. Popis funkce energetického systému a jeho řídícího algoritmu  

8.6.1. Popis ideální funkce energetického systému 
Zamýšlený ideální chod uvažovaného energetického systému měl zajišťovat 

především nepřetržité napájení určité trvalé spotřeby. Implementovaný vodíkový akumulační 
systém s palivovým článkem měl za úkol vyrovnávat převisy vyrobené elektrické energie 
fotovoltaickým systémem nebo naopak také dodávat elektrickou energii při nedostatečné 
výrobě elektřiny z OZE.  

Pro představu fungování systému bude na modelovém případě naznačena logika 
fungování realizovaného energetického systému. Základním předpokladem je skutečnost, že 
modelový den bude považován z pohledu výkonnosti fotovoltaického systému za jasný bez 
velkých výkyvů v solárním výkonu. Denní cyklus systému začíná po východu slunce. Výkon 
fotovoltaické elektrárny bude postupně narůstat a částečně dobíjet akumulátorovou banku. 
V okamžiku vyhodnocení dostatečné výkonnosti fotovoltaických panelů, vzhledem k intenzitě 
slunečního záření, dojde k případnému odpojení palivového článku a napájení trvalé spotřeby 
převezme solární systém podporovaný akumulátorovou bankou. Jakmile naroste výkon 
fotovoltaických panelů na potřebnou hodnotu, kdy již nebude předpoklad kolísání výkonu 
kolem příslušné rozhodovací úrovně řídícího systému, dojde k připojení akumulátorové banky 
a započne její dobíjení maximálním dostupným výkonem. V případě, že již při dobíjení 
akumulátorů bude úroveň výkonu z fotovoltaiky stálá a dostatečná a zároveň bude 
akumulátorová banka nabitá na definovanou kapacitu bude připojen do systému elektrolyzér a 
započne výroba vodíku V případě, že úroveň výkonu dodaného z fotovoltaiky nebude 
dostatečná pro souběžné nabíjení akumulátorů a připojení elektrolyzéru bude nejprve nabita 
akumulátorová banka a po dokončení jejího nabíjení bude následně do systému připojen 
elektrolyzér. Ten bude v provozu až do doby, kdy poklesne intenzita slunečního záření, tedy 
výkon fotovoltaického systému, pod stanovenou mez. Jestliže je systém v takovém provozním 
stavu, že je připnut elektrolyzér a náhle poklesne výkon fotovoltaiky (např. relativně rychlý 
postup bouřkové oblačnosti, přechod oblačnosti nebo kombinace několika vlivů na 
fotovoltaiku) je po přechodnou dobu hrazena spotřeba elektrolyzéru z vyhrazené kapacity 
akumulátorové banky. V období mezi odstavením elektrolyzéru a západem slunce bude 
fotovoltaika napájet pouze trvalou spotřebu a udržovat akumulátorovou banku na její 
maximální kapacitě. Po západu slunce, přes noc až do východu slunce následujícího dne 
převezme napájení trvalé spotřeby akumulátorová banka a nebo bude připojen do systému 
palivový článek, který převezme veškerou spotřebu systému.  

Jelikož palivový článek pracuje nejúčinněji při částečném zatížení bude v při provozu 
zatěžován na 20 – 30% svého výkonu. Jak bylo na základě měření zdůvodněno v předchozí 
kapitole 5.2. není nutno při tomto zatížení potřeba palivový článek aktivně chladit, což 
přispělo k maximalizaci efektivity jeho použití. Palivový článek byl startován a následně 
připojován ke stejnosměrné sběrnici v případech, kdy došlo k poklesu napětí akumulátorové 
banky pod danou mez. (viz. kapitola 8.6.2.)  
 

8.6.2. Řídící algoritmus 
Výše popsané fungovaní energetického systému bylo převedeno do podoby řídícího 

algoritmu s konkrétními rozhodovacími úrovněmi. Po odladění řídícího algoritmu během 
prvotních testů se pro experimentální měření ustálil řídící algoritmus do následně popsané 
podoby.  

Základním předpokladem při návrhu řídícího algoritmu byla minimalizace vstupních 
veličin, které by bylo potřebné řídícím systémem vyhodnocovat. Byly zvoleny dva základní 
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parametry a to napětí fotovoltaického systému UPV a napětí na akumulátorové bance UBAT. Na 
tyto měřené veličiny reagoval řídící systém akčními zásahy v energetickém systému. 

V zásadě se energetický systém může nacházet v pěti provozních stavech: 
 

1. Normální provozní stav 
Energetický systém v tomto provozním stavu funguje tak, že je připojena zátěž, jejíž 

spotřeba je plně hrazena z akumulátorové banky nebo z fotovoltaického systému. Dále může 
být dle výkonu fotovoltaického systému dobíjena akumulátorová banka. V provozu není ani 
palivový článek ani elektrolyzér.  
 

Vymezení provozního stavu: 
Tento provozní stav je prakticky vymezen pouze parametrem napětí akumulátorové banky 

v mezích UBAT < 53 V ,UBAT > 47 V.  
 

2. Aktivace elektrolyzéru 
Energetický systém v tomto provozním stavu funguje tak, že je připojena zátěž, jejíž 

spotřeba je plně hrazena z akumulátorové banky nebo z fotovoltaického systému. Do tohoto 
provozního stavu přechází energetický systém po vyhodnocení dostatečné úrovně nabití 
akumulátorové banky (ne však maximální) a zároveň dostatečné úrovně výkonu 
fotovoltaického systému. Po té může být řídícím systémem zahájena aktivace elektrolyzéru. 
Během této fáze provozu elektrolyzéru není dodáván vodík do zásobníků, elektrolyzér je 
tlakován na provozní tlak. Pokud je stále dostatečný výkon fotovoltaického systému je 
součastně dobíjena i akumulátorová banka. Během procesu aktivace elektrolyzéru, který ze 
„studeného“ stavu (první aktivace dne apod.) obvykle trvá cca. 15 minut je hlídána úroveň 
výkonu fotovoltaického systému, který je dále ošetřen 10 minutovou hysterezí. Jinak řečeno 
pokud poklesne výkon fotovoltaického systému pod danou úroveň (UPV) na úhrnnou 
kumulativní dobu 10 minut je aktivace elektrolyzéru přerušena. Další pokus o aktivaci může 
nastat až po znovu dosažení rozhodných parametrů systému. Během tohoto provozního stavu 
není v provozu palivový článek. 
 

Vymezení provozního stavu: 
Přechod do tohoto provozní stavu je prakticky vymezen těmito rozhodovacími úrovněmi 

UBAT  >= 53 V ,UPV >= 90 V.  Ukončení aktivační fáze elektrolyzéru je dána podmínkou UPV 
< 90 V a t1 = 600 s. 
 

3. Provoz elektrolyzéru 
Energetický systém v tomto provozním stavu funguje tak, že je připojena zátěž, jejíž 

spotřeba je plně hrazena z akumulátorové banky nebo z fotovoltaického systému. Elektrolyzér 
ukončil svou aktivaci a započala dodávka vodíku do zásobníků. Z tohoto provozního stavu 
může energetický systém přejít pouze zpět do „normálního“ provozního stavu (stav č.1). 
Přechod mezi těmito stavy je dán splněním předepsaných podmínek. Rovněž v tomto 
provozním stavu je pro ošetření výkyvů dodávky fotovoltaického systému do řídícího 
algoritmu implementována jistá hystereze. V tomto provozním stavu je blokována funkce 
palivového článku a palivový článek není v provozu. 
 

Vymezení provozního stavu: 
Přechod do „normálního“ provozního stavu, bezpečné odstavení elektrolyzéru a ukončení 

výroby vodíku je prakticky dáno těmito rozhodovacími úrovněmi UPV  <= 70 V a t2 = 1 800 s, 
UPV <= 65 V, UBAT < 50 V. 
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4. Aktivace palivového článku  
Energetický systém v tomto provozním stavu funguje tak, že je připojena zátěž, jejíž 

spotřeba je plně hrazena z akumulátorové banky nebo pouze částečně z fotovoltaického 
systému. Palivový článek je aktivován, jsou provedeny všechny startovací procedury a je  
ověřeno, že je možné zahájit dodávku elektrické energie. V tomto provozním stavu není 
elektrolyzér v provozu. 
 

Vymezení provozního stavu: 
Zahájení aktivace palivového článku a přechod z „normálního“ provozního stavu  započne 

po vyhodnocení těchto rozhodovacích úrovní UPV  <= 55 V a UBAT <= 47 V, UBAT <= 46,5 V.  
 

5. Provoz palivového článku 
Energetický systém v tomto provozním stavu funguje tak, že je připojena zátěž, jejíž 

spotřeba je plně hrazena palivovým článkem nebo pouze částečně z fotovoltaického systému. 
Od střídače je odpojena akumulátorová banka, která ale zůstává připojená k nabíječi. 
Zastavení výroby elektrické energie prostřednictvím palivového článku je možné na základě 
vyhodnocení dostatečné úrovně dodávaného výkonu z fotovoltaických panelů, který je ošetřen 
i úhrnou časovou hysterezí (20 minut) pro případ nepříznivého počasí. V tomto provozním 
stavu je blokována funkce elektrolyzéru a elektrolyzér není v provozu. 
 

Vymezení provozního stavu: 
Ukončení provozu palivového článku a přechod do „normálního“ provozního stavu je 

dáno splněním těchto rozhodovacích úrovní UPV  > 70 V a t3 = 1 200 s,  UPV > 115 V. 
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9. Vlastnosti energetického systému a rozbor jeho p rovozních 
charakteristik  

9.1. Charakteristika reálného provozu energetického  systému  
Ideální fungování energetického systému již bylo popsáno. Tomuto chodu odpovídá 

níže uvedený vybraný záznam měřených hodnot, který zachycuje okamžité výkony všech 
klíčových zařízení. (Průběh na obr. 73 je také uveden v příloze Ch) 

 

 
Obr. 73: Průběhy okamžitých výkonů v energetickém systému 

[PPV-výkon dodaný fotovoltaickými panely (zelená),PChAR-výkon na výstupu nabíječe (červená), PISL-výkon 
odebíraný na vstupu střídače (modrá), PELC-výkon na vstupu elektrolyzéru (žlutá), PLOAD-výkon odebíraný zátěží 

(fialová), PFC-výkon dodaný palivovým článkem (světle modrá) ] 
 

Jak je patrno ze zachycených průběhů na obrázku č. 73 byla konstantní připojená 
spotřeba (PLOAD-fialová) před okamžikem, který je vyznačen indikátorem č. 1, plně hrazena 
vyrobenou energií palivovým článkem (PFC-světle modrá). Indikátor č. 1 rovněž označuje 
moment, kdy byl na základě vyhodnocení dostatečného výkonu z fotovoltaiky odstaven 
palivový článek a započalo nabíjení akumulátorové banky. Nabíjení probíhalo maximálním 
dostupným výkonem, který kulminoval kolem 13. hodiny. Indikátor č. 2 vyznačuje okamžik 
připojení elektrolyzéru, jehož průběh okamžitého výkonu (PELC) je vyznačen žlutou barvou. 
Opačně pak indikátor č. 3 označuje bod záznamu, kdy byl elektrolyzér odstaven. V průběhu 
chodu elektrolyzéru je vidět pokles dodávané energie z fotovoltaického systému resp. pokles 
dodávané energie do stejnosměrné sběrnice prostřednictvím nabíječe, který není zapříčiněn 
poklesem solárního výkonu, ale nastaveným nabíjecím procesem. Po dosažení maximální 
dovolené kapacity akumulátorů, která je úměrná jejich napětí je ukončeno nabíjení zvýšeným 
proudem a je zahájeno nabíjení na hladinu, která je dána tzv. udržovacím napětím. Energie 
byla kromě trvalé spotřeby částečně spotřebovávána i elektrolyzérem. Po dosažení napěťové 
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úrovně akumulátorů (indikátor 4), která je menší než udržovací napětí bylo možno opět 
zahájit nabíjení maximálním dostupným výkonem, jehož vrchol byl dosažen kolem 16. 
hodiny (indikátor 5). Poté již klesá dodaný výkon do energetického systému vlivem poklesu 
solárního výkonu – západu slunce. Dále byla zátěž a spotřeba energetického systému napájena 
z akumulátorové banky až do okamžiku, kdy byla její kapacita vyčerpána a opět byl aktivován 
palivový článek (indikátor 6). 
 
 

9.2. Rozbor provozních charakteristik energetického  systému  
Měření, ze kterých budou následně učiněny příslušné závěry probíhala během 

odlaďování energetického systému na podzim minulého roku (2010). Modelové měření bylo 
pro účely vyhodnocení rozděleno do dvou období, které se zejména lišili v charakteru počasí. 
První období bylo s ohledem na sluneční výkon podprůměrné a druhé období během něhož 
měření probíhalo by šlo označit za velmi dobré.  

Na následujícím obrázku (obr. 74) je vyobrazen fragment naměřených dat v rozsahu 
pěti dnů od 23.10. do 27.10.2011 na němž jsou zachyceny průběhy vybraných veličin 
energetického systému. Jak je velmi dobře vidět zejména z prvního průběhu, který zachycuje 
výkon dodaný fotovoltaickým systémem (veličina PPV), jednalo se o období s podprůměrným 
solárním výkonem. Na průběhu jsou zobrazeny zejména dva dny s průměrným slunečním 
výkonem 24. a 26.10, jeden den kdy bylo zcela zataženo 25.10. a jeden modelový den 27.10, 
kdy došlo k aktivaci elektrolyzéru. Aktivace elektrolyzéru je dobře patrná z druhého 
zachyceného průběhu, který zaznamenává průběh odebíraného výkonu střídačem ze 
stejnosměrné sběrnice. Jak je dále vidět, pomineme-li výchylky, pohybovalo se trvalé zatížení 
okolo hodnoty cca. 240 W, což odpovídá trvale připojené zátěži o hodnotě 200 W. Rozdíl ve 
výkonech odpovídá zejména ztrátám při transformaci a ztrátám v rozvodech.  

 

 
Obr. 74: Vybrané průběhy měřených veličin energetického systému.(PPV-výkon dodaný fotovoltaickými 

panely,PISL-výkon odebíraný na vstupu střídače 
 

Za účelem vyhodnocení funkce energetického systému se budeme dále zabývat 
detailně průběhy zachycenými na obrázku č. 75, na kterém jsou zaznamenány průběhy šesti 
veličin energetického systému. Veličiny IPV DC a UPV DC se vztahují k fotovoltaickému 
systému a označují proud fotovoltaického systému a jeho napětí. Veličiny fotovoltaického 
systému byly měřeny na přívodních kabelech, které jsou připojeny na vstupní svorky 
nabíječe. Další zachycené průběhy IChAR DC a UBAT DC označují průběhy proudu na výstupu 
nabíječe a napětí akumulátorové banky, které prakticky definuje napětí stejnosměrné sběrnice. 
Z hodnot IChAR DC a UBAT DC  je vypočítán výstupní výkon nabíječe, který je dále označován 
jako veličina PChAR DC. Veličiny IISL DC a UISL DC zachycují vstupních proud a napětí na 
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svorkách střídače. V případě, kdy je do sytému připojen palivový článek zachycují veličiny 
IISL DC a UISL DC proud a napětí, které je na výstupu ze stabilizačního měniče palivového 
článku. 

Na obrázku je vyznačeno deset časových indikátorů, které zvýrazňují klíčové 
okamžiky v provozu energetického systému. Na počátku zobrazovaných hodnot, vlevo do 
indikátoru 1, byl systém v provozu a spotřeba systému a zátěže byla hrazena z fotovoltaického 
systému. Postupně klesal dostupný výkon z FV systému až do okamžiku, kdy již FV systém 
nebyl schopen krýt spotřebu. Spotřeba energetického systému začala být zcela hrazena 
z akumulátorové banky. Toto lze také vidět na průběhu UBAT, kdy je jasně patrný pokles 
napětí akumulátorů. V okamžiku vyhodnocení nedostatečné kapacity akumulátorů (indikátor 
2) byl do systému připojen palivový článek, který převzal veškerou spotřebu systému. 
Palivový článek byl v provozu až do rozednění (indikátor 3), kdy opětovně započala dodávka 
z FV systému. Jelikož byl ale výkon FV systému během inkriminovaného dne relativně malý 
nebyly dostatečně dobity akumulátory, což mělo za nevyhnutelný následek znovupřipojení 
palivového článku (indikátor 4). Následný den byl co do solárního výkonu ještě nepříznivější 
a mezi indikátory 5 a 6 lze pozorovat několikanásobné pokusy o odstavení palivového článku. 
Funkce energetického systému byla následující den obdobného charakteru s částečným 
dobitím akumulátorové banky. Následující noc plně převzal výrobu elektrické energie 
palivový článek. Poslední popisovaný provozní den bylo jasno čemuž odpovídají i provozní 
poměry systému. Jak je vidět na průbězích od chvíle kdy byl vyhodnocen dostatečný výkon 
FV systému (indikátor 7) byl odpojen palivový článek. Postupně byly dobity akumulátory na 
dostatečnou úroveň a mohl být připojen elektrolyzér (indikátor 8). Ten byl v provozu až do 
příchodu oblačnosti (indikátor 9), kdy byl řídícím systémem odpojen a byla následně 
zregenerována akumulátorová banka, což ilustruje vzestup jejího napětí. Po přechodu 
oblačnosti byl opět výkon  fotovoltaiky dostatečný a znovu začala výroba vodíku. Ta byla za 
cca. 1 hodnu ukončena a energetický systém začal využívat akumulovanou energii 
v akumulátorech. 
 
 

Všechny dále uvedené energetické nebo účinnostní ukazatele byly vždy vypočteny na 
základě uvedených průběhů.  

Pokud pomineme vyhodnocení samotné účinnosti fotovoltaických panelů může být 
prvním ukazatelem v řetězci energetických přeměn účinnost prvního měniče, který 
transformuje energii vyrobenou FV na parametry stejnosměrné sběrnice. Tato účinnost byla 
vypočtena a její hodnota činí 97,5 %. Dalším důležitým prvkem v systému je střídač jehož 
celková průměrná účinnost byla vyhodnocena z naměřených dat na 81,2 %. Tato účinnost je 
relativně nízká a lze ji odůvodnit i tím, že se střídač ani zdaleka nepohyboval ve své pracovní 
oblasti definovaného jmenovitého výkonu, který je 4,2 kW a v systému pracoval se zatížením 
od 240 W do 1 100 W.  

Nejpodstatnější informaci o účinnosti vodíkového akumulačního systému nesou údaje 
o spotřebě a produkci vodíku v energetickém systému resp. příslušná množství elektrické 
energie vyrobené a spotřebované.  Co se těchto údajů týče lze konstatovat, že v zachyceném 
období činila spotřeba vodíku palivovým článkem v úhrnu 12 631 Nl. Tomuto odpovídala po 
přepočtu na maximální využitelnou energii palivovým článkem typu PEM akumulována 
energie 37 173 kWh. Palivový článek dodal do systému 14 138 kWh, čemuž odpovídá 
účinnost přeměny energie vodíku na elektrickou energii dodanou do stejnosměrné sběrnice 
38,03 %. Do této účinnosti jsou zahrnuty ztráty na trase od „stacku“ palivového článku až na 
svorky střídače tj. ztráty v rozvodech, vlastní spotřeba palivového článku a ztráty při 
transformaci výkonu stabilizačním DC/DC měničem, jinými slovy se jedná o čistou („netto“) 
účinnost výroby prostřednictvím palivového článku. 
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Obr. 75: Vybrané průběhy měřených veličin energetického systému.(IPV DC-proud fotovoltaických panelů, 

UPV DC-napětí na fotovoltaických panelech, IChAR DC-proud na výstupu nabíječe, UBAT DC-napětí akumulátorové 
banky, IISL DC-proud na vstupu střídače, UISL DC-napětí na vstupu střídače)  
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Při opačném procesu, elektrolýze, který probíhal dle již komentovaných průběhu 
zejména v posledním dni zachycených dat (viz. obr. 75- indikátory 8-9,10 a částečně také 
před indikátorem 1) bylo pro napájení elektrolyzéru spotřebováno 1 575 Wh a bylo 
vyprodukováno 100,53 Nl vodíku. Tomuto množství odpovídá využitelná energie palivovým 
článkem o hodnotě 296 Wh a účinnost přeměny elektrické energie na vodík je 18,8 %.  Je 
třeba zmínit, že poslední uvedená hodnota účinnosti zohledňuje spíše účinnost subsystému 
produkce vodíku, nejen elektrolyzéru jako zařízení, protože do této hodnoty se promítají i 
ztráty, kdy nebyl vodík produkován a elektrolyzér byl v aktivační fázi provozu atd. Při 
ustáleném provozu elektrolyzéru je účinnost přeměny 24,8 %. Jinými slovy, na příkladu 
provozu elektrolyzéru je dobře ilustrován nezanedbatelný vliv nastavení algoritmu řídícího 
systému na účinnost energetického systému jako celku. Dosažená účinnost přeměny 
elektrické energie je velmi nízká a je především zapříčiněna konstrukcí implementovaného 
elektrolyzéru a v žádném případě ne účinností elektrolýzy jako procesu, jejíž účinnosti je 
v praxi běžně dosahováno na jiných zařízeních v rozmezí 75-90% dle konkrétních parametrů 
zařízení.  
 

Energie [kWh], Množství H 2 [NL] Dodáno  Odebráno  Účinnosti % 
Energie dodaná z FV [WPV] 10,008 -    

Energie na výstupu nabíječe [WChAR] 9,756 - Nabíječ 97,48 

Energie na vstupu střídače [WISL] 24,139 - Střídač 81,18 
Energie odebrána ze systému [WZ] - 19,596    
Energie odebraná zátěží [WLOAD] - 18,021    
        

Množství vyrobeného vodíku - 100,53 Elektrolyzér 18,78 
Ekvivalentní množství energie v H2 - 0,296    
Energie odebrána elektrolyzérem [WELC] - 1,575    
        

Množství spotřebovaného vodíku 12631,0 - PČ+Měnič 38,03 
Ekvivalentní množství energie v H2 37,173 -    
Energie dodaná palivovým článkem [WFC] 14,138 -     

 
Tab. 9: Souhrnné údaje o provozu energetického systému v období 24-27.10.2010  

 
Další měření, které bude vyhodnocováno bylo uskutečněno s ohledem na dané období 

za nejlepších dosažitelných podmínek. Během prvních čtyřech dnů, které ilustruje níže 
uvedený fragment měření na obr. 76 bylo zcela jasné počasí, čemuž odpovídají dosažené 
špičky dodávaného výkonu z fotovoltaického systému, které dosahovaly hodnoty přes 
1 400 W tj. 73 % instalovaného výkonu. Tyto čtyři dny jsou co do provozní charakteristiky 
energetického systému téměř totožné a všechny děje jsou shodné s popsanými ději 
zachycenými na obr. 73. Poslední pátý na průbězích zachycený den již nebylo tolik příznivé 
počasí jako ve dnech předešlých a jak je vidět z průběhu výkonu odebíraného střídačem 
nedošlo ani k aktivaci elektrolyzéru. Z dostupné energie fotovoltaického systému byla pouze 
dobíjena akumulátorová banka. 

Stanovené energetické parametry a účinnosti jednotlivých komponent energetického 
systému, které byly určeny z naměřených dat v daném období tj. od 27.10. do 1.11.2010 
shrnuje tabulka č. 10. V porovnáním s předešlými vyhodnocenými průběhy byla stanovena 
účinnost střídače s hodnotou 89,68 %, která je vyšší z důvodu jeho lepšího využití. Zjištěná 
účinnost nabíječe vyšla o něco málo menší s hodnotou 97,38 %, což je nejpravděpodobněji 
zapříčiněno pouze nepřesností měření a následných početních operací nutných při 
zpracovávání naměřených dat. V inkriminovaném období bylo fotovoltaickým systémem 
vyrobeno 25,3 kWh a prostřednictvím nabíječe do systému dodáno 24,6 kWh. Palivový 
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článek dodal do systému 8,9 kWh k čemuž spotřeboval přes 8 Nm3 vodíku. Výrobní blok 
s palivovým článkem tj. palivový článek a jeho stabilizační měnič pracoval s celkovou 
účinností přeměny paliva o hodnotě 37,2 %. Rozdíl ve vyhodnocených účinnostech dodávky 
elektrické energie z palivového článku není nijak markantní a je především zapříčiněn delší 
dobou, kdy palivový článek pracoval mimo optimální provozní podmínky v relaci s celkovou 
dobu provozu. V předcházejícím vyhodnocení byl palivový článek prakticky v provozu téměř 
po celou dobu měření, což lze snadno porovnat z průběhů uvedených v přílohách I a J.  

 

 
Obr. 76: Vybrané průběhy měřených veličin energetického systému.(PPV-výkon dodaný fotovoltaickými 

panely,PISL-výkon odebíraný na vstupu střídače 
 

Na podobné logice je postaveno i zdůvodnění zvýšení účinnosti výroby vodíku, která 
při druhém provozním případě dosáhla hodnoty 19,4 %. Tento drobný nárust účinnosti 
provozu elektrolyzéru je pravděpodobně dán i vzásadě stabilním chodem elektrolyzéru bez 
zbytečných zahřívacích fází v poměru k celkové době jeho provozu. Za celou posuzovanou 
dobu měření bylo vyprodukováno 465 Nl vodíku, což můžeme vyjádřit i jeho energetickým 
ekvivalentem s hodnotou 1,37 kWh. 
 

Energie [kWh], Množství H 2 [NL] Dodáno  Odebráno  Účinnosti % 
Energie dodaná z FV [WPV] 25,267 -    

Energie na výstupu nabíječe [WChAR] 24,605 - Nabíječ 97,38 

Energie na vstupu střídače [WISL] 34,081 - Střídač 89,68 
Energie odebrána ze systému [WZ] - 30,564    
Energie odebraná zátěží [WLOAD] - 23,506    
        

Množství vyrobeného vodíku - 465,12 Elektrolyzér 19,39 
Ekvivalentní množství energie v H2 - 1,369    
Energie odebrána elektrolyzérem [WELC] - 7,058    
        

Množství spotřebovaného vodíku 8138,8 - PČ+Měnič 37,20 
Ekvivalentní množství energie v H2 23,952 -    
Energie dodaná palivovým článkem [WFC] 8,911 -     

 
Tab. 10: Souhrnné údaje o provozu energetického systému v období 27.10.-1.11.2010 
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Obr. 77: Vybrané průběhy měřených veličin energetického systému.(IPV DC-proud fotovoltaických panelů, 
UPV DC-napětí na fotovoltaických panelech, IChAR DC-proud na výstupu nabíječe, UBAT DC-napětí akumulátorové 

banky, IISL DC-proud na vstupu střídače, UISL DC-napětí na vstupu střídače) 
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9.3. Resumé   
Z uvedených údajů a parametrů vyplývá několik důležitých závěrů. Je zcela zřejmé, že 

„nejslabší místo“ celého energetického systému je konkrétní použitý elektrolyzér. Jeho velmi 
nízká účinnost (kolem 19 %) je pro použití v podobných instalacích zcela nepřijatelná. Jak již 
bylo naznačeno minimální účinnost provozu dnešních komerčně dostupných elektrolyzérů 
typu PEM se pohybuje v rozmezí  40-45 % a vyšší s rostoucí produkční kapacitou zařízení. 
Pokud by měla být nasazena technologie elektrolyzéru se stejnými parametry (účinností) 
v popsaném realizovaném energetickém systému muselo by pro pokrytí spotřeby vodíku 
palivovým článkem, která byla kvantifikována a jejíž hodnota v prvním vyhodnocovaném 
období činila cca. 12,5 Nm3, nasazeno do paralelního provozu při průměrné denní době 
provozu 5 hodin a 5 dnech provozu celkem 14 elektrolyzéru (použitý stejný typ tj. Hogen 
GC 600). Jejich spotřebovaná energie by ovšem dosáhla hodnoty 196 kWh, čemuž zpětně 
odpovídá potřebný příkon s hodnotou cca. 7,8 kW. Tomuto by při uvažování vyhodnocené 
účinnosti nabíječe odpovídalo při 60 % využití fotovoltaiky 13 kWp, čemuž by odpovídala 
instalace 79 ks fotovoltaických panelů. Různé variace výše nastíněné modifikace s danými 
parametry shrnuje tabulka č. 11.  

 

Zadané parametry   Vypo čtené parametry   

Potřebné množství vodíku 12 631 Nl Počet elektrolyzérů 14 ks 
Ekvivalentní energie 37,173 kWh Spotřebovaná energie elektrolyzéry 195,647 kWh 
Počet provozních dní 5 dnů Potřebný příkon pro elektrolyzéry 7,826 kWh 

Počet provozních hodin za den 5 h    
Účinnost přeměny 19 %    
Účinnost nabíječe 97,48 %    
Výrobní kapacita elektrolyzéru 36 Nl/h    
Výkon FV panelu 165 Wp    

      

Využití FV systému   Instalovaný výkon FV Počet panelů 
30 % 26,086 kWh 158 ks 
40 % 19,565 kWh 119 ks 
50 % 15,652 kWh 95 ks 
60 % 13,043 kWh 79 ks 
70 % 11,180 kWh 68 ks 
80 % 9,782 kWh 59 ks 
90 % 8,695 kWh 53 ks 

Tab. 11: Shrnutí uvažované substituce zařízení pro dosažení potřebné produkce vodíku při nepříznivém solárním 
výkonu   

 
Další uvažované substituční konfigurace jsou uvedeny v příloze M. jako první je v příloze 

uvedena konfigurace, kdy je zvolena průměrná účinnost výroby vodíku 42,5 %. Jak vyplynulo 
z propočtu muselo by být instalováno při 60 % využití FV systému 35 ks panelů. Dále je 
uveden výpočet konfigurace, ve které byly uvažovány fotovoltaické panely s výkonem 
200 Wp. Této eventualitě odpovídá instalace 29 kusů panelů. Při změně provozních hodin, 
které by hypoteticky byl schopen FV systém napájet patřičný počet elektrolyzérů na 3 a 7 
hodin denně by odpovídal počet instalovaných FV panelů 49 ks resp. 21 ks.  

Podobné úvahy můžeme rozvinout i pro druhý případ, který vychází z analyzovaných 
hodnot při relativně dobrých světelných podmínkách. Pro tento případ budiž uvažovány  
shodné parametry jako v tabulce č. 11,  tedy pochopitelně s rozdílem potřebného množství 
vodíku pro palivový článek.  Jak vyplývá ze shrnutých hodnot v tabulce č. 12 bylo by 
potřebné množství FV panelů 51 ks při potřebě vyrobit cca. 8,1 Nm3 vodíku s energetickým 
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ekvivalentem 24 kWh, na kterém by se podílelo 9 ks v experimentálním energetickém 
systému použitých elektrolyzérů. Další variace dle stejné základny parametrů jako v případě 
nepříznivého solárního výkonu jsou uvedeny v příloze N.   

 

Zadané parametry   Vypo čtené parametry   

Potřebné množství vodíku 8 139 Nl Počet elektrolyzérů 9 ks 
Ekvivalentní energie 23,952 kWh Spotřebovaná energie elektrolyzéry 126,063 kWh 
Počet provozních dní 5 dnů Potřebný příkon pro elektrolyzéry 5,043 kWh 

Počet provozních hodin za den 5 h    
Účinnost přeměny 19 %    
Účinnost nabíječe 97,48 %    
Výrobní kapacita elektrolyzéru 36 Nl/h    
Výkon FV panelu 165 Wp    

      

Využití FV systému   Instalovaný výkon FV Počet panelů 

30 % 16,808 kWh 102 ks 
40 % 12,606 kWh 76 ks 
50 % 10,085 kWh 61 ks 
60 % 8,404 kWh 51 ks 
70 % 7,204 kWh 44 ks 
80 % 6,303 kWh 38 ks 
90 % 5,603 kWh 34 ks 

Tab. 11: Shrnutí uvažované substituce zařízení pro dosažení potřebné produkce vodíku při příznivém solárním 
výkonu   

 
Další komponenty energetického systému vykazují velmi dobré účinnostní parametry. 

Palivový článek pracoval dle předpokladu, při uvažování účinnosti stabilizačního měniče 
udanou výrobcem o hodnotě 90 %, s průměrnou účinností přeměny 41,8 %, což přesně 
odpovídá zjištěné hodnotě z popsaných nezávislých měření na palivovém článku mimo 
provoz v rámci energetického sytému.  

Při uvažování průměrných účinností, které byly stanoveny pro znamenané období, které 
odpovídaly dvěma případům pro nepříznivé a příznivější podmínky solárního výkonu, a které 
byly vypočteny jako jejich aritmetický průměr, tedy 37,62 % pro výrobní blok s palivovým 
článkem a 19,09 % pro elektrolyzér můžeme stanovit celkovou účinnost uzavřeného 
akumulačního cyklu experimentálního energetického systému. Tato účinnost tedy dosáhla 
hodnoty 7,18 %. Při započtení průměrné účinnosti nabíječe s hodnotou 97,43 % je celková 
účinnost vodíkového cyklu 7,0 %. Pokud bychom uvažovali průměrnou účinnost 
elektrolyzéru 42,5 %, pak by celková účinnost vodíkového cyklu mohla dosáhnout hodnoty 
15,6 %. 
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10. Závěr 
Vodíkové technologie dosáhly v posledních několika dekádách mimořádného 

rozmachu. Jejich praktické uplatnění a hromadné komerční nasazení dnes nezávisí již pouze 
na vývoji a výzkumu materiálů a konstrukčních součástí jednotlivých vodíkových technologií, 
ale zejména na potřebách a účelu dané aplikace, a také na politicko-ekonomických motivacích 
veřejných samospráv a kapitálově silných zájmových skupin. Z těchto důvodů je potřebné se 
těmito technologiemi i nadále zabývat v rámci seriozního vědeckého výzkumu a vytvářet tak 
nejen všeobecné povědomí o těchto technologiích, ale především neztratit kontakt s nově se 
rozvíjejícím segmentem energetiky akumulace elektrické energie, do kterého vodíkové 
technologie bez pochyby také patří.  

Je velmi pravděpodobné, že v blízké budoucnosti bude potřebné urychleně řešit 
nastanuvší problémy plynoucí z integrace výroben elektrické energie vyžívající obnovitelných 
zdrojů energií do elektrizační soustavy a nebo dokonce vyvstane nutnost řešit problematiku 
rozptýlený zdrojů elektrické energie jako takových. Vodíkové technologie mají všeobecně pro 
své výhody a pro rozsáhlost svých aplikačních možností nezpochybnitelně lepší startovací 
podmínky pro svůj další rozvoj ve srovnání s jinými alternativními technologiemi 
využitelnými v energetice a tímto je dán i jejich největší potenciál průniku do všech oblastí 
lidského konání. 

V rámci této disertační práce byly především prezentovány úskalí a přiblížená 
aplikační náročnost spojená s nasazením vodíkových technologií resp. vodíkového 
hospodářství. Konkrétně technologie vodíkových palivových článků typu PEM a principielně 
opačné technologie elektrolyzéru s polymerními membránami aplikované za účelem 
akumulace elektrické energie. Rovněž byly prezentovány dosažené reálné výsledky, ke 
kterým se dospělo především při experimentech na za tímto účelem nově vybudovaných 
pracovištích, testovacím stanovišti palivových článků a samozřejmě vybudovaném 
experimentálním energetickém systému s možností akumulace elektrické energie pocházející 
z OZE. 
 

10.1. Shrnutí dosažených výsledk ů a přínosů diserta ční práce  
Disertační práce v rámci své náplně pojednává problematiku, která nebyla dle 

dostupných informací prozatím v  České republice řešena. Přináší především poznatky 
plynoucí z četných experimentálních měření a pozorování, jejích následných vyhodnocení, při 
provozu vodíkových technologií v reálných aplikacích. Dosažené hlavní přínosy disertační 
práce lze shrnout do následujících bodů: 
 

• V rámci ducha naplnění cílů disertační práce byl realizován experimentální 
energetický systém, který měl za úkol demonstrovat autonomní energetický systém 
s implementovanými vodíkovými technologiemi za účelem akumulace elektrické 
energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Energetický systém byl navržen a 
zkonstruován tak, aby ho bylo možno kdykoliv modifikovat jak co do samotných 
zařízení v systému operujících, tak co do možnosti jeho výkonové rozšiřitelnosti. 
Realizace energetického systému měla za cíl vybudovat ucelené pracoviště, které 
poskytne možnost vyšetření provozních dějů, testování chodu uvažovaného 
energetického systému a ověření teoretických předpokladů a znalostí o provozu 
vodíkových technologií při součinnosti s ostatními komponenty, které se dnes běžně 
používají ve výrobních systémech elektrické energie využívajících OZE.  
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• Pro účely měření a archivace a sběru naměřených hodnot a dat při testování a 
následném experimentálním provozování energetického systému byl realizován 
měřicí subsystém experimentálního energetického systému, včetně hardwaru jeho 
senzorů, propojení a nastavení jednotlivých komponent subsystému, ale i 
softwarového vybavení (softwarové aplikace pro virtuální instrumentaci). 

 
• Aby bylo možno považovat realizovaný systém za provozně autonomní byl navržen a 

vytvořen řídící subsystém včetně jeho akčních, ovládacích a vizualizačních periférií 
a součastně byla vyvinuta řídící logika a byl naprogramován řídící algoritmus 
energetického systému. Řídící program je možno použít i pro další energetické 
aplikace obdobného rozsahu a hardwarové struktury. 

 
• Byla vytvořena databáze modelových měření, ze které byly v disertační práci 

prezentovány reprezentativní fragmenty naměřených dat. Z těchto uvedených 
fragmentů byly vyhodnoceny energetické parametry a vyvozeny patřičné závěry pro 
celý energetický systém a jednotlivé do systému implementované vodíkové 
technologie.  

 
• Vedle praktických zkušeností s provozem samotného akumulačního systému na bázi 

vodíkových technologií je jedním z výstupů to, že byly ur čeny zejména účinnostní 
charakteristiky experimentálního energetického systému na jejichž základě byly 
navrženy možné modifikace energetického systému, které by po jejich uplatnění 
vedly ke zlepšení výkonové proporcionality jednotlivých komponent systému, což by 
velmi pravděpodobně eliminovalo nechtěné provozní jevy energetického sytému. 

 
• Pro činnosti související s návrhem samotného experimentálního energetického 

systému bylo potřeba zjistit reálné a ověřit teoretické představy o chodu vodíkových 
technologií, konkrétně palivového článku nebo elektrolyzéru. Za tímto účelem bylo 
navrženo a realizováno měřící stanoviště palivových článků, které mělo a má za 
úkol umožnit měření a záznam neelektrických a elektrických veličin buďto samotných 
palivových článků nebo jejich integrace ve výrobních jednotkách elektrické energie 
s možností přímé dodávky elektrické energie do sítě. Měřící stanoviště zajišťuje 
bezpečné provádění libovolných konfigurací a zapojení připojených technologií dle 
potřeb měření. 

 
• Za jistou formu dosažených výsledků disertační práce resp. její náplně by bylo možno 

označit i fakt, že jednotlivá zařízení nebo provozní celky v rámci realizovaného 
experimentálního systému nebo vytvořeného měřícího stanoviště palivových článků 
již posloužily také pro účely zpracování praktických části čtyř diplomových prací a 
dvou prací bakalářských na obecné téma užití vodíkových technologií v energetice.  

 
Dosažené výsledky a zejména nabyté zkušenosti z realizace dávají řešiteli 

neocenitelný vědomostní základ pro návrh a úspěšné řešení budoucích úkolů v oblasti 
akumulačních vodíkových energetických systémů.  
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10.2. Návrh dalšího sm ěřování výzkumu a vývoje v oblasti vodíkových 
technologií  

V této práci prezentovaný energetický systém je potřeba i v dalším období nadále 
rozvíjet. Rozvoj tohoto systému by se měl ubírat několika směry. 

Vzhledem ke zjištěné účinnosti výroby vodíku prostřednictvím v současnosti do 
experimentálního energetického systému instalovaného elektrolyzéru, navrhuji provést jeho 
náhradu za již vytipovaný elektrolyzér, který nebude mít charakter spotřebního laboratorního 
vybavení, ale bude se jednat o samotný „stack“ elektrolyzéru s vysokou jakostí a účinností 
produkce vodíku. Po implementaci tohoto nového zařízení a provedení patřičných úprav 
řídícího systému by bylo nanejvýš vhodné zahájit několik dlouhodobých měření, která by 
měla proběhnout v letních měsících a následně by se měla provozní měření opakovat i 
zimním období. Získaná data by měly sloužit jakožto podklady pro návrh vhodné 
optimalizace provozu.  

Další směr rozvoje realizovaného energetického systému spatřuji v dalším vývoji 
řídícího algoritmu systému a jeho následné ověření při provozu. Řídící algoritmus a z něho 
vycházející rozhodovací logika by měla vycházet z aktuálních energetických toků namísto 
v současnosti použitých pevných rozhodovacích úrovní. Součastný algoritmus řídícího 
systému, který je velmi výhodný pro svou jednoduchost a nenáročnost nutných měřících 
periférií bude v dalších fázích projektu dále zdokonalován a odlaďován tak, aby se v rámci 
jeho možností daly vyloučit v této práci popsané nechtěné provozní jevy. 

Jelikož je měřící systém energetického systému od začátku koncipován i pro možnost 
měření a archivace velmi rychlých jevů měly by být i tyto vlastnosti energetického systému 
s vodíkovými technologiemi vyšetřeny. 

Jako další technologie, o kterou je možno stávající energetický systém rozšířit jsou 
zásobníky vodíku s metalhydridy. Tato technologie již byla nasazena v předchozích řešených 
výzkumných projektech, na kterých se autor rovněž podílel. Aktivity v tomto směru již byly 
započaty a do systému byla za účelem provozního testování implementována jedna tlaková 
láhev s metalhydridy. 

Tyto další témata vývoje a zdokonalování již vytvořeného funkčního energetického 
systému budou především řešeny ve spolupráci se studenty, kteří by měli jednotlivé dílčí 
úkoly rozvoje individuelně zpracovávat v rámci náplně svých bakalářských, diplomových a 
disertačních prací. 

Akumulačním systémům elektrické energie na bázi vodíkových technologií je 
všeobecně predikována poměrně dobrá uplatnitelnost zejména v souvislosti se zdroji 
využívající OZE.  
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Příloha  B: Specifikace akumulátor ů 
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Příloha  C: Specifikace nabíje če  
 
 Sunny Island Charger 40 48 V 
Input (PV generator)   

Max. PV power 2100 W 

Max. DC voltage  140 V DC 

Optimal MPPT voltage range 70 V – 100 V 

Number of MPP trackers 1 

Max. PV current  30 A 

Output (battery)    

Nominal DC power up to 40 °C 2000 W 

Nominal battery voltage  48 V 

Nominal voltage range 36 V – 65 V 

Battery type flooded and sealed lead acid batteries 

Max. charging current / continuous charging current 40 A / 40 A 

Charge control IUoU 

Efficiency   

Max. efficiency 98 % 
Euro ETA  97.3 % 

Device protection   

DC reverse polarity yes 

Short-circuit proof yes 

Overload protection yes 

Over- and undervoltage protection yes 

Over- and undertemperture protection yes 

General data   

Dimensions (W / H / D) in mm 421 / 310 / 143 

Weight  10 kg 

Protection class (according IEC 60529) IP65 

Operating temperature range –25 °C ... +60 °C 

Air humidity 0 % – 100 % 

Daytime operating consumption < 5 W 

Internal consumption at night < 3 W 
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Příloha  D: Specifikace stabiliza čního m ěniče palivového článku 
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Příloha  E: Specifikace st řídače 
 
 Sunny Island 4248 
AC output (loads)   

Nominal AC voltage (adjustable) 230 V (202 V – 253 V) 

Nominal frequency (adjustable) 50 Hz (45 Hz – 55 Hz) 

Continuous AC power at 25 °C / 45 °C 4200 W / 3400 W 

AC output power at 25 °C for 30 min / 
1 min / 3 s 

5400 / 7000 / 11400 W 

Nominal AC current / max. AC current (peak) 18 A / 100 A for 100 ms 

THD output voltage / 
power factor (cos φ) 

< 3 % / –1 to +1 

AC input (generator or grid)    

AC input voltage (range) 230 V (172.5 V – 264.5 V) 

AC input frequency (range) 50 Hz (40 Hz – 60 Hz) 

Max. input current (adjustable) / Max. input power 56 A (2 – 56 A) / 12.8 kW 

Battery DC input    

Battery voltage (range) 48 V (41 V – 63 V) 
Max. battery charging current / continuous charging 
current at 25 °C 

100 A / 80 A 

Battery type / battery capacity (range) lead / 100 – 6,000 Ah 

Charge control IUoU process  

Efficiency / operating consumption   

Max. efficiency 95% 

Own consumption with no load / standby 22 W / 4 W 

Protection devices   

DC reverse polarity protection / DC fuse yes / yes  

AC short-circuit / AC overload  yes / yes  

Overtemperature / excessive battery discharge yes / yes  

General data   

Dimensions (W / H / D) in mm 390 / 590 / 245 

Weight  39 kg 

Operating temperature range –25 °C ... +50 °C 

Protection rating (according to IEC 60529)  indoors (IP30) 
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Příloha  F: Specifikace palivového článku NEXA 
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Příloha  G: Specifikace elektrolyzéru 
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Příloha  H: P řehledové schéma energetického systému 
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Příloha  Ch: Pr ůběhy okamžitých výkon ů – ideální provoz  
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Příloha  I: Pr ůběhy okamžitých výkon ů – 24.10.-27.10.2010  
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Příloha  J: Pr ůběhy okamžitých výkon ů – 28.10.-1.11.2010  
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Příloha  K: Pr ůběhy m ěřených okamžitých pr ůtoků vodíku  
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Příloha  L: Pr ůběhy kumulativního množství vodíku  
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Příloha  M: Uvažované konfigurace energetického systé mu 1  
 
Zadané parametry   Vypo čtené parametry   

Potřebné množství vodíku 12 631 Nl Počet elektrolyzérů 14 ks 
Ekvivalentní energie 37,173 kWh Spotřebovaná energie elektrolyzéry 87,466 kWh 
Počet provozních dní 5 dnů Potřebný příkon pro elektrolyzéry 3,499 kWh 

Počet provozních hodin za den 5 h    
Účinnost přeměny 42,5 %    
Účinnost nabíječe 97,48 %    
Výrobní kapacita elektrolyzéru 36 Nl/h    
Výkon FV panelu 165 Wp    

      

Využití FV systému   Instalovaný výkon FV Počet panelů 

30 % 11,662 kWh 71 ks 
40 % 8,747 kWh 53 ks 
50 % 6,997 kWh 42 ks 
60 % 5,831 kWh 35 ks 
70 % 4,998 kWh 30 ks 
80 % 4,373 kWh 27 ks 
90 % 3,887 kWh 24 ks 

 
 
 
Zadané parametry   Vypo čtené parametry   

Potřebné množství vodíku 12 631 Nl Počet elektrolyzérů 14 ks 
Ekvivalentní energie 37,173 kWh Spotřebovaná energie elektrolyzéry 87,466 kWh 
Počet provozních dní 5 dnů Potřebný příkon pro elektrolyzéry 3,499 kWh 

Počet provozních hodin za den 5 h    
Účinnost přeměny 42,5 %    
Účinnost nabíječe 97,48 %    
Výrobní kapacita elektrolyzéru 36 Nl/h    
Výkon FV panelu 200 Wp    

      

Využití FV systému   Instalovaný výkon FV Počet panelů 

30 % 11,662 kWh 58 ks 
40 % 8,747 kWh 44 ks 
50 % 6,997 kWh 35 ks 
60 % 5,831 kWh 29 ks 
70 % 4,998 kWh 25 ks 
80 % 4,373 kWh 22 ks 
90 % 3,887 kWh 19 ks 
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Zadané parametry   Vypo čtené parametry   

Potřebné množství vodíku 12 631 Nl Počet elektrolyzérů 23 ks 
Ekvivalentní energie 37,173 kWh Spotřebovaná energie elektrolyzéry 87,466 kWh 
Počet provozních dní 5 dnů Potřebný příkon pro elektrolyzéry 5,831 kWh 

Počet provozních hodin za den 3 h    
Účinnost přeměny 42,5 %    
Účinnost nabíječe 97,48 %    
Výrobní kapacita elektrolyzéru 36 Nl/h    
Výkon FV panelu 200 Wp    

      

Využití FV systému   Instalovaný výkon FV Počet panelů 

30 % 19,437 kWh 97 ks 
40 % 14,578 kWh 73 ks 
50 % 11,662 kWh 58 ks 
60 % 9,718 kWh 49 ks 
70 % 8,330 kWh 42 ks 
80 % 7,289 kWh 36 ks 
90 % 6,479 kWh 32 ks 

 
 
 
Zadané parametry   Vypo čtené parametry   

Potřebné množství vodíku 12 631 Nl Počet elektrolyzérů 10 ks 
Ekvivalentní energie 37,173 kWh Spotřebovaná energie elektrolyzéry 87,466 kWh 
Počet provozních dní 5 dnů Potřebný příkon pro elektrolyzéry 2,499 kWh 

Počet provozních hodin za den 7 h    
Účinnost přeměny 42,5 %    
Účinnost nabíječe 97,48 %    
Výrobní kapacita elektrolyzéru 36 Nl/h    
Výkon FV panelu 200 Wp    

      

Využití FV systému   Instalovaný výkon FV Počet panelů 

30 % 8,330 kWh 42 ks 
40 % 6,248 kWh 31 ks 
50 % 4,998 kWh 25 ks 
60 % 4,165 kWh 21 ks 
70 % 3,570 kWh 18 ks 
80 % 3,124 kWh 16 ks 
90 % 2,777 kWh 14 ks 
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Příloha  N: Uvažované konfigurace energetického systé mu 2  
 
Zadané parametry   Vypo čtené parametry   

Potřebné množství vodíku 8 139 Nl Počet elektrolyzérů 9 ks 
Ekvivalentní energie 23,952 kWh Spotřebovaná energie elektrolyzéry 56,358 kWh 
Počet provozních dní 5 dnů Potřebný příkon pro elektrolyzéry 2,254 kWh 

Počet provozních hodin za den 5 h    
Účinnost přeměny 42,5 %    
Účinnost nabíječe 97,48 %    
Výrobní kapacita elektrolyzéru 36 Nl/h    
Výkon FV panelu 165 Wp    

      

Využití FV systému   Instalovaný výkon FV Počet panelů 

30 % 7,514 kWh 46 ks 
40 % 5,636 kWh 34 ks 
50 % 4,509 kWh 27 ks 
60 % 3,757 kWh 23 ks 
70 % 3,220 kWh 20 ks 
80 % 2,818 kWh 17 ks 
90 % 2,505 kWh 15 ks 

 
 
 
Zadané parametry   Vypo čtené parametry   

Potřebné množství vodíku 8 139 Nl Počet elektrolyzérů 9 ks 
Ekvivalentní energie 23,952 kWh Spotřebovaná energie elektrolyzéry 56,358 kWh 
Počet provozních dní 5 dnů Potřebný příkon pro elektrolyzéry 2,254 kWh 

Počet provozních hodin za den 5 h    
Účinnost přeměny 42,5 %    
Účinnost nabíječe 97,48 %    
Výrobní kapacita elektrolyzéru 36 Nl/h    
Výkon FV panelu 200 Wp    

      

Využití FV systému   Instalovaný výkon FV Počet panelů 

30 % 7,514 kWh 38 ks 
40 % 5,636 kWh 28 ks 
50 % 4,509 kWh 23 ks 
60 % 3,757 kWh 19 ks 
70 % 3,220 kWh 16 ks 
80 % 2,818 kWh 14 ks 
90 % 2,505 kWh 13 ks 
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Zadané parametry   Vypo čtené parametry   

Potřebné množství vodíku 8 139 Nl Počet elektrolyzérů 15 ks 
Ekvivalentní energie 23,952 kWh Spotřebovaná energie elektrolyzéry 56,358 kWh 
Počet provozních dní 5 dnů Potřebný příkon pro elektrolyzéry 3,757 kWh 

Počet provozních hodin za den 3 h    
Účinnost přeměny 42,5 %    
Účinnost nabíječe 97,48 %    
Výrobní kapacita elektrolyzéru 36 Nl/h    
Výkon FV panelu 200 Wp    

      

Využití FV systému   Instalovaný výkon FV Počet panelů 

30 % 12,524 kWh 63 ks 
40 % 9,393 kWh 47 ks 
50 % 7,514 kWh 38 ks 
60 % 6,262 kWh 31 ks 
70 % 5,367 kWh 27 ks 
80 % 4,696 kWh 23 ks 
90 % 4,175 kWh 21 ks 

 
 
 
Zadané parametry   Vypo čtené parametry   

Potřebné množství vodíku 8 139 Nl Počet elektrolyzérů 6 ks 
Ekvivalentní energie 23,952 kWh Spotřebovaná energie elektrolyzéry 56,358 kWh 
Počet provozních dní 5 dnů Potřebný příkon pro elektrolyzéry 1,610 kWh 

Počet provozních hodin za den 7 h    
Účinnost přeměny 42,5 %    
Účinnost nabíječe 97,48 %    
Výrobní kapacita elektrolyzéru 36 Nl/h    
Výkon FV panelu 200 Wp    

      

Využití FV systému   Instalovaný výkon FV Počet panelů 

30 % 5,367 kWh 27 ks 
40 % 4,026 kWh 20 ks 
50 % 3,220 kWh 16 ks 
60 % 2,684 kWh 13 ks 
70 % 2,300 kWh 12 ks 
80 % 2,013 kWh 10 ks 
90 % 1,789 kWh 9 ks 

 
 
 
 
 
 
 
 


