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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá rozborem variant akumulace elektrické energie získané 

z obnovitelných zdrojů energie včetně posouzení optimální varianty akumulace pomocí metody 

multikriteriální analýzy (TOPSIS) dle zvolených kritérií s respektováním stanovených vah. Praktická 

část této diplomové práce se zaměřuje na vodíkový akumulační systém, který se nachází 

v experimentální laboratoři palivových článků VŠB-TUO. Tento systém pracuje v ostrovním režimu a 

je napájen z fotovoltaické elektrárny. Hlavním úkolem této diplomové práce je výpočet účinnosti 

jednotlivých komponentů vodíkového systému na základně dvanáctihodinového praktického měření 

v laboratoři. Byly změřeny výkonové ztráty pomocí PC měřící stanice během všech pracovních cyklů 

vodíkového systému. Prvním okruhem je napájení trvalé zátěže z fotovoltaické elektrárny přes střídač 

nebo z baterie. Druhý okruh tvoří nabíjení olověných baterií přes nabíječ pomocí fotovoltaických 

panelů. Třetím pracovním cyklem je výroba vodíku elektrolyzérem a jeho následné uskladnění do 

tlakových lahví a nakonec cyklus výroby elektrické energie pomocí palivového článku přes měnič. Pro 

výpočet účinnosti fotovoltaické elektrárny bylo provedeno doplňující měření intenzity slunečního 

ozáření. 
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Abstract 

This diploma thesis deals with the analysis of variation of energy storage gained from 

renewable energy sources including the assessment of the optimal variation accumulation using multi-

criteria analysis (TOPSIS) method based on selected criterion with respecting specified weights. The 

practical part of this thesis focuses on the hydrogen storage system which is located in the 

experimental laboratory fuel cells VSB-TUO. This system operates in island mode and is powered by 

a photovoltaic power plant. The main objective of this thesis is to calculate the efficiency of individual 

components of the hydrogen system at the base twelve-hour practical laboratory measurements. Power 

losses were measured by using a PC measuring station during all working cycles of the hydrogen 

system. The first circuit is supply a continuous load of photovoltaic power plant through the inverter 

or of batteries. The second circuit is formed by charging lead acid batteries through the charger using 

photovoltaic panels. The third working cycle is the production of hydrogen by the electrolyzer and its 

subsequent storage in pressure vessels and finally cycle the production of electricity using the fuel cell 

through the inverter. To calculate the efficiency of the photovoltaic power plant was carried out by 

complementary measurement of the intensity of solar radiation. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Zkratka Popis Jednotka 

AC  Alternating current (střídavý proud)    - 

aj.  a jiné        - 

apod.  a podobně       - 

CAES  Compressed Air Energy Storage    - 

cca  přibližně       - 

DC  Direct current (stejnosměrný proud)    - 

ED  Průměrná denní výroba elektrické energie FV modulu  (kW·h) 

EM  Průměrná měsíční výroba elektrické energie FV modulu  (kW·h) 

ES  Elektrizační soustava 

FV panel Fotovoltaický panel      - 

HD  Průměrná denní suma globální záření FV modulu   (kW·h·m
-2

) 

HM  Průměrný úhrn globálního záření FV modulu    (kW·h·m
-2

) 

IOPT  Optimální sklon       (°) 

např.  například       - 

OZE  Obnovitelné zdroje energie     - 

PC  Personal Computer (osobní počítač)    - 

PČ  Palivový článek       - 

PVE  Přečerpávací vodní elektrárna     - 

SMES  Supravodivý magnetický akumulátor energie   - 

TD  Průměrná denní teplota       (°C) 

tj.  to jest        - 

tzv.  takzvaně       - 

Wp  watt peak (špičkový výkon FV panelu)    - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

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

Obnovitelných zdrojů energie neustále přibývá a proto je nutné řešit jejich začlenění do 

elektrizační soustavy včetně akumulace energie pro zálohování, která bude vyrovnávat krátkodobé 

výkyvy výroby a spotřeby. Všechny nekonvenční zdroje (např. břidlicový plyn, vítr, slunce, biomasa) 

mají omezit spotřebu fosilních paliv, jako je ropa a zemní plyn. Vyčerpávání fosilních paliv vede k 

celkovému zvyšování cen surovin. Rychlost tohoto čerpání mnohonásobně převyšuje tvorbu fosilních 

paliv. Dalším důvodem využívání obnovitelných zdrojů je jejich ekologický provoz, zatímco při těžbě 

zemního plynu či ropy se uvolňuje do ovzduší metan a při spalování fosilních paliv se vytváří oxid 

uhličitý. Při energetickém využívání uhlí dochází navíc k tvorbě oxidu siřičitého a oxidu dusíku. 

Následkem těchto procesů je vznik skleníkových plynů. Světová meteorologická organizace (WMO) 

informovala o rekordní koncentraci skleníkových plynů v atmosféře, která byla dosažena v roce 2012. 

WMO navíc upozorňuje, že mezi léty 1990 a 2012 došlo k nárůstu o 32%. 

Akumulace energie je jedním ze základních problémů dnešní energetiky. Hlavní otázkou 

ukládání elektrické energie je její dlouhodobé využití v době se zvýšeným zatížením v elektrizační 

soustavě. Akumulaci energie řešíme také z důvodu zálohování energie z fotovoltaických a větrných 

elektráren, jejichž výroba je proměnlivá a závislá na atmosférických podmínkách (rychlost větru, 

intenzita záření, počasí, roční období, zeměpisná poloha). Další důvod je příprava na tzv. inteligentní 

sítě, Smart Grids. Jedná se o zefektivnění výroby, přenosu a distribuce energie na základně 

oboustranné komunikace mezi výrobcem a odběratelem a vzájemné komunikaci mezi sítěmi. Tyto sítě 

by tedy mohly vyřešit jejich zálohování a využívání solárního přebytku energie v letním období. 

V České republice se pro uchovávání většího množství energie na delší dobu nabízí 

z obnovitelných zdrojů přečerpávací vodní elektrárny (Dlouhé Stráně, Dalešice). Jejich výhodou je 

rychlá a dlouhodobá dodávka elektrické energie do elektrizační soustavy. Problémem je však jejich 

výstavba s ohledem na jejich ekologickou a sociální situaci. Kromě vysokých investičních nákladů a 

specifickému umístění je při jejich budování  potřeba zabrat velké plochy. Zvýšení spotřeby energie 

obnovitelných zdrojů lze docílit také bioplynovými stanicemi s kogenerační jednotkou pro regulaci 

výkonu v elektrizační soustavě. Nejrozšířenějším akumulačním systémem jsou olovněné akumulátory, 

které se aplikují nejen v energetice (průmyslové staniční a trakční akumulátory pro pohon elektrických 

vozidel a jako zdroje nouzového napájení při přerušení dodávky elektrické energie), ale i v dopravě 

(startovací akumulátory pro automobily, lodě, letadla, spalovací motory). Další alternativou mohou 

být superkapacitory, alkalické akumulátory, CAES akumulátory, průtokové VRB akumulátory či 

setrvačníky. Pro správnou volbu varianty akumulačního systému je důležité znát jejich životnost, 

účinnost, investiční náklady, dobu dodávky elektrické energie, startovací čas apod. Díky těmto 

kritériím a stanovením jejich důležitosti lze zhodnotit porovnání vybraných variant akumulačního 

systému a určit nejvhodnější technologii.  

V této práci je posouzeno několik akumulačních systémů za pomoci multikriteriální analýzy 

metodou TOPSIS. V této analýze je vyhodnocen i systém založený na vodíkové technologii, jelikož 

jeho akumulační schopnost je vysoce perspektivní. V současnosti je tato technologie ve fázi 

intenzivního výzkumu. 
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1 Rozbor variant akumulačních systémů 

Akumulační systémy rozdělujeme do několika skupin dle jejich vlastností a použití. Tyto 

systémy můžeme dělit podle požadovaného výkonu, akumulační kapacity, počtu cyklů, formy 

ukládání nebo podle rychlosti nabíjení a vybíjení. Akumulační systémy lze také dělit na primární, 

které dodávají energii ihned a na sekundární, které se nejdříve musí nabít a až po polarizaci elektrod 

může dojít k dodávání energie. Akumulací dochází k uskladnění elektrické energie pomocí 

mechanické, elektrochemické, tepelné či elektromagnetické transformace. Uchovávání energie slouží 

pro pozdější využití v požadované kvalitě a kvantitě. Na Obr. 1.1 je blokové rozdělení technologie 

akumulačních soustav. [2] 

 

 

Obr. 1.1 Rozdělení akumulačních soustav [2] 

Pro vodní elektrárny se nabízí akumulace ve formě akumulační nádrže, kde dochází ke 

shromažďování vody dvojím způsobem. Buď uměle pomocí čerpadel u přečerpávacích elektrárnách 

nebo přirozeně průtokem vody u akumulačních elektráren. Průtočné elektrárny nemají žádnou 

akumulační nádrž (výkon elektrárny závisí čistě na průtoku vodního toku). 
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Pro fotovoltaické elektrárny jsou vhodné především elektrochemické akumulátory (olověné 

akumulátory, průtokové baterie REDOX, lithium-iontové akumulátory, vodíkové hospodářství) či 

moderní setrvačníky. Díky stochastickým změnám výkonu jsou nároky na akumulaci pro fotovoltaické 

elektrárny vyšší než pro větrné elektrárny, proto zde nelze použít systémy pracujících ve velkých 

časových intervalech.  

Větrné elektrárny mají stejné nároky na akumulaci jako fotovoltaické elektrárny. Pro skladování 

energie jsou vhodné menší systémy založené na principu CAES nebo AA-CAES, přečerpávací vodní 

elektrárny a s výhradou vodíkové akumulační systémy. 

Obnovitelné zdroje využívající biomasu potřebují pro svou akumulaci tepelnou energii 

s využitím tepelných čerpadel. Tepelná technologie akumulace se vyniká vysokou mírou efektivity a 

velké kapacity. Není potřeba velkých akumulátorů, jelikož sama biomasa je akumulátor energie. [2] 

 

1.1 Počátky akumulace 

Otázka hromadění či zásoba elektřiny je stejně stará jako sám objev elektrické energie. První 

elektrochemický zdroj zkonstruoval roku 1800 Ital Alessandro Volta. Tento zdroj elektrického proudu, 

často zvaný Voltův sloup, byl předchůdcem galvanického článku. Elektrody byly kotoučové a 

zhotovené ze stříbra (či mědi) a zinku, ty pak byly složeny do tvaru sloupce. Mezi elektrody byl 

vložen stejně velký kotouč z lepenky, který byl napuštěný vodou. Napětí článku činilo jen 0,2 až 0,4 

V. Tímto experimentem Volta dokázal, že některé kapaliny dokážou vytvářen elektrickou energii díky 

chemickým reakcím mezi kovy. Voltův sloup a následující články (Daniellův, Groveho, Bunsenův, 

Grenetův apod.) nebylo možno po vybití opět elektricky dobít. Jednalo se tedy o články primární – 

baterie. Převrat nastal objevem Francouze Gastona Plantého v roce 1859. Plantého článek, prototyp 

olověných akumulátorů, se skládal ze dvou olověných desek ponořených do roztoku kyseliny sírové. 

Tyto elektrody byly odděleny plátěným separátorem pro zajištění elektrochemické reakce. Při nabíjení 

vznikla na záporné elektrodě olověná houba, na kladné vrstva PbO2. Napětí Plantého článku 

dosahovalo přibližně 2 V. Výhodou tohoto článku bylo opětovné nabití elektrickým proudem po jeho 

vybití. Zde už se jedná o článek sekundární – akumulátory.  

Olověné akumulátory prošly mnoha vývoji pro zdokonalení elektrod. Sériová výroba nastala 

v 80. letech 19. století. Technologický pokrok nastal na počátku 20. století. Dnes jsou olověné 

akumulátory stále hlavním zdrojem energie pro startování spalovacích motorů. Další významné 

vynálezy vznikly na přelomu 19. a 20. století, kdy přišli T. A: Edison s akumulátorem nikl-železo a W. 

Jungner s akumulátorem nikl-kadmium (Ni-Cd). V obou akumulátorech byl alkalický elektrolyt. 

V polovině 60. let minulého století v USA vznikly lithiové články, které se vyznačovaly kapacitou, 

vysokou měrnou energií a velmi nízkým samovybíjením. Nejmodernější baterie jsou tzv. Li-ion 

baterie, které obsahují lithium a byly vyvinuty v 80. a 90. letech 20. století. Tyto lithiové baterie 

nahrazují Ni-Cd články z důvodu toxického kadmia. Li-ion články se aplikují v přenosných zařízeních 

(notebooky, mobilní telefony, kamery, fotoaparáty, kalkulačky atp.). [5] 

V poslední době se začalo uvažovat o dalších médiích jakožto sekundárních energetických 

zdrojích. Ze všech alternativ se jeví vodík jako nejvýhodnější a nejvšestrannější. Vodík patří do 
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kategorie obnovitelných zdrojů. Zásoby vodíku ve vodě jsou totiž skoro nevyčerpatelné. Lze ho 

uplatnit v energetice (vodíkový akumulační systém či jako chladící médium turboalternátorů), 

v dopravě či v metalurgii. V rámci akumulace elektrické energie slouží vodík jako přenosné médium 

pro vodíkový systém, který je složený z palivového článku a elektrolyzéru. Vodík má totiž nejlepší 

tepelnou vodivost (až 7krát větší než vzduch) a nízkou viskozitu. Dále je vodík 14krát lehčí než 

vzduch a má vysokou hustotu energie na jednotku hmotnosti. Z pohledu využitelnosti energie je vodík 

přibližně 3krát hodnotnější než ropná paliva. Při spalování vodíku nedochází k takovým emisím a 

skleníkovým plynů jako při spalování fosilních paliv. Hlavními problémy jsou bezpečnost při 

manipulaci a skladování vodíku. Nebezpečí exploze hrozí při koncentrační směsi 4 až 95% objemu 

vodíku v kyslíku a 4 až 77% objemu vodíku ve vzduchu. Výbušnou směs tvoří vodík taktéž s fluorem 

a chlorem. Z těchto důvodů musí být dopravní trasa vodíku z elektrolyzéru do zásobníku a z něj 

následně do palivových článků dokonale utěsněna. Prostory se skladováním vodíku musí být trvale 

větrány a to nejlépe stropním větráním, jelikož je vodík lehčí než vzduch. Teplota stlačeného plynu 

v tlakové nádobě nesmí překročit 50°C, jelikož s rostoucí teplotou roste i tlak v láhvi. Více o 

specifikaci vodíku lze nalézt v Příloha II. [26] 

 

1.2 Elektrochemická přeměna energie 

Elektrochemické akumulátory akumulují elektrickou energii ve formě chemické energie. Tuto 

formu energie lze zpětně transformovat dle potřeby na elektrickou energii. Mezi výhody těchto 

akumulátorů patří relativně nízká cena, opětovné mnohočetné nabíjení a vybíjení a dobře zvládnutá 

technologie výroby. Nevýhodou je citlivost na hluboké vybíjení a samovybíjení. Při hlubokém 

vybíjení dochází k nevratnému poškození elektrod, což vede ke snížení kapacity akumulátoru. 

1.2.1 Rozdělení podle principu 

Elektrochemické zdroje přeměňují chemickou energii v elektrikou. Tyto zdroje dělíme podle 

principu na primární, sekundární a palivové články. Primární články jsou tzv. suché články sloužící 

pouze na jedno vybití. Těmto článkům říkáme baterie. Sekundární a primární články mají omezený 

počet reaktantů, ovšem sekundární články umožňují nabíjení a opětovné vybití. Nazýváme je 

akumulátory. Podle jejich typu dosahuje napětí jeden článek pouze 1,2 až 2 V, proto se z článků 

sestavují akumulátorové baterie. Příkladem je automobilová baterie 12 V, která je složena ze šesti 

článků. Podle použitého elektrolytu se tyto sekundární články dělí na akumulátory olověné (kyselé), 

alkalické (Ni-Cd, Ni-Fe, Ni-Zn, Ni-MH, Ag-Zn) a akumulátory s tuhým či roztaveným elektrolytem 

(NaS). [6] 

Palivový článek je galvanický článek, který se skládá ze dvou elektrod oddělených membránou 

či elektrolytem. V palivových článcích dochází k tzv. studenému spalování paliva za vzniku 

elektrického proudu. Musí být splněny dvě podmínky: palivo i oxidační činidlo jsou odděleně a 

plynule přiváděny k elektrodám a zplodiny jsou kontinuálně odváděny. Palivem může být vodík, 

formaldehyd, amoniak, zemní plyn, oxid uhelnatý, metanol či metan. Jako okysličovadlo lze použít 

kyslík, vzduch či peroxid vodíku. V elektrolytu přenášejí elektrický proud ionty na rozdíl od kovů, kde 

jsou přenašečem elektrony. Jako elektrolyt mohou být použity vodné roztoky kyseliny sírové (H2SO4) 
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nebo fosforečné (H3PO4) či hydroxid draselný (KOH). U jiných palivových článků mohou být 

elektrolytem iontoměničové membrány nebo roztavené uhličitany. Elektrodová reakce lze urychlit 

pomocí katalyzátorů zhotovených z platiny či z platinových kovů.  

Pracovní napětí jednoho palivového článku činí přibližně 1 V. Podle teploty je dělíme na 

nízkoteplotní a vysokoteplotní. Nízkoteplotní mohou být alkalické, které pracují při teplotách 80 až 

90 °C, dále membránové s pracovní teplotou 80 až 90 °C a nakonec kyselé při teplotách 200 °C. 

Vysokoteplotní s roztavenými uhličitany dosahují pracovní teploty 650 °C, s tuhým elektrolytem je to 

až 1000 °C. 

Spojováním více článků vznikají baterie. Při sériovém zapojení se kapacita nemění. Dochází ke 

zvýšení napětí. Toto napětí je tolikrát vyšší, kolik článků je zapojeno v sérii. Při paralelním zapojení 

zůstává napětí stejné, ale kapacita se zvyšuje tolikrát, kolik článků je paralelně zapojeno. Další 

možností je sériově paralelní kombinace článků. Napětí je tolikrát větší, kolik článků je v sérii a 

kapacita je tolikrát větší, kolik článků je zapojeno paralelně. [5] 

1.2.2 Olověné (kyselé) akumulátory 

Nejstarším a dodnes nejpoužívanějším elektrochemickým zdrojem je olověný akumulátor 

dosahující kapacity řádově od 1 do 10 000 A∙h. Elektrolytem je kyselina sírová zředěná destilovanou 

vodou, která se rozkládá na síranové ionty se záporným elektrickým nábojem a vodíkové ionty 

s kladným elektrickým nábojem. Tyto ionty reagují při vybíjení s aktivními materiály elektrod. 

Takovým materiálem záporných elektrod je porézní olovo, které při vybíjení oxiduje. Dochází k 

uvolňování elektronů a reakci se zápornými ionty kyseliny sírové za vzniku síranu olovnatého. [5] 

Zjednodušená reakce: 

 
  2ePbSOSOPb 4

2

4  (r. 1.1) 

Při vybíjení prochází uvolněné elektrony ze záporné elektrody vnějším uzavřeným elektrickým 

obvodem ke kladné elektrodě. Aktivní hmotou kladné elektrody je oxid olovičitý. Ten redukuje a 

vzniká síran olovnatý a voda, což je znázorněno v následující rovnici: 

 O2HPbSO2eSOH2HPbO 24422  
 (r. 1.2) 

Celková reakce vybíjení olověného akumulátoru je znázorněna v další rovnici včetně množství 

potřebných materiálů k získání náboje 1 A∙h. Při nabíjení dochází k opačnému pořadí. 

 

g 5,66            g 0,67            g 5,66            g 3,87            g 3,66             g 4,46

PbSO         O2H         PbSO          Pb         SO2H         PbO

elektroda                            elektroda      elektroda           sírová       elektroda

záporná              voda          kladná         záporná         kyselina        kladná  

424422 
 (r. 1.3) 

Podmínkou této rovnice je plné využití aktivních hmot a kyseliny při jmenovitém napětí 2 V. 

Jedná se ovšem pouze o teoretickou domněnku, jelikož nelze prakticky docítil k takovému plnému 

využití materiálů. Navíc akumulátor je složen z dalších konstrukčních částí (separátory, nádoby, víka 

článků, nosiče aktivních hmot apod.). 
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Během vybíjení tedy dochází vlivem tvorby PbSO4 k mechanickému opotřebení elektrod. 

Měrná hustota kyseliny sírové v elektrodách je tím menší než v elektrolytu, čím větším proudem je 

akumulátor vybíjen, čím jsou elektrody větší a čím více je akumulátor vybit. Koncentrace kyseliny se 

pohybuje na konci vybíjení kolem 12 – 24 %. Výsledkem je zpomalování difuze iontů kyseliny sírové 

do aktivních hmot. PbSO4 má malou vodivost, proto s jeho tvorbou vzrůstá vnitřní odpor akumulátoru. 

Při nabíjení je hustota kyseliny v elektrodách větší než v elektrolytu, čím větší je nabíjecí proud. 

Koncentrace H2SO4 v nabitém stavu akumulátoru činí 28 – 40 %. Při zvyšování napětí dochází vlivem 

elektrolýzy vody v elektrolytu k výrazné tvorbě kyslíku a vodíku. Čím více jsou akumulátory 

přebíjeny a čím vyšší je napětí, tím více dochází ke korozi nosných částí elektrod unikajícím kyslíkem 

z pórů aktivních hmot kladných elektrod. 

Dle konstrukce rozlišujeme staniční, dopravní (trakční) a startovací olověné akumulátory. 

Nejvíce jsou namáhány kladné elektrody, proto se používají různé konstrukce těchto elektrod. 

Rozlišujeme tyto druhy kladných elektrod: 

 Velkoplošné (Plántého) elektrody 

 Mřížové elektrody 

 Trubkové pancéřové elektrody 

 Tyčové elektrody 

 Velkoplošná elektroda se odlévá z 99,99 % čistého olova s tloušťkou 7-12 mm. PbO2 vznikne 

formováním elektrod ve zředěné kyselině sírové. Pro urychlení formování se přidává chloristan 

draselný (KClO4). Mřížové elektrody se vyrábí odléváním z olova legovaného na 1,8 % antimonu. 

Dnes se již antimon nahrazuje arzenem, selenem, telurem nebo 1% vápníku s 0,7 % cínem. Pro 

startovací akumulátory se používají užší elektrody, které mají menší vnitřní elektrický odpor. Silnější 

kladné elektrody se aplikují u průmyslových akumulátorů (trakční, staniční a jiné). Výhodou těchto 

mřížových elektrod je jednoduchá výroba, nízké pořizovací náklady, malá hmotnost i objem. 

Nevýhodou je malá životnost (100 cyklů u startovacích akumulátorů, 300 až 700 cyklů u trakčních 

akumulátorů. [5] 

Trubkové elektrody jsou zhotoveny z olověného hřebene, jehož konce jsou zasunuty v trubcích 

z textilních vláken odolných proti kyselinám. Tato trubka chrání aktivní hmoty před jejich 

odpadáváním. Výroba je sice pracnější, ovšem životnost trubkových elektrod dosahuje 1000 až 1500 

cyklů. Tyčové elektrody jsou podobné mřížkovým, ovšem svislá žebra jsou zesílena do tvaru tyčí. 

Důvodem je prodloužení životnosti a snížení proudových ztrát v kolektoru při zatěžování vyššími 

proudy. Záporné elektrody jsou pro všechny typy akumulátorů stejné. Vyrábějí se buď mřížkovým 

odléváním nebo válcováním a tažením mřížek z olověného pásu. Legovací směsi jsou obdobné jako u 

kladných mřížek. 

Důležitou součástí olověných akumulátorů jsou separátory elektrod, které elektricky oddělují 

kladné a záporné elektrody. Tyto oddělovače zabraňují průchodu kovů a částic aktivní hmoty z jedné 

elektrody do druhé. Požaduje se co nejlepší průchodnost iontů SO4
2-

. Oddělovače se používají ve tvaru 

listů či obálek. V každé obálce je zasunuta jedna kladná elektroda. Obálka má uzavřené dno, čímž 

odpadající kal zůstane v obálce. Úsporou může být tedy snížení či odstranění kalového prostoru a tím 

snížena i výška akumulátorů. Separátory mohou být papírové, mikroporézní či ze skleněných vláken.  
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Obr. 1.2 Nabíjecí a vybíjecí cyklus olověných akumulátorů [27] 

Výhody olověných akumulátorů 

Provozní spolehlivost, odolnost vůči nízkým teplotám, dostatečný výkon a účinnost, bezpečnost 

a nízká pořizovací cena. 

Nevýhody olověných akumulátorů 

Obsahuje olovo a kyselinu sírovou - neekologické, velké rozměry a hmotnost 

Aplikace olověných akumulátorů 

V automobilech a při krátkodobém zálohování, setkáváme se s nimi v různých dopravních 

prostředcích jako startovací baterie, záložní zdroje či akumulace energie vyráběné fotovoltaickými 

panely. [5] 

1.2.3 Alkalické akumulátory (NiCd, NiMH) 

Alkalické akumulátory používají stejný druh elektrolytu, nejčastěji vodný roztok hydroxidu 

draselného (KOH). Podle materiálu aktivních hmot obou elektrod dělíme akumulátory na: 

 nikl-kadmiové (Ni-Cd) 

 nikl-železné (Ni-Fe) – dlouhá životnost, oproti Ni-Cd menší účinnost nabíjení, velké 

samovybíjení, výrazný pokles kapacity při nízkých teplotách 

 nikl-metalhydridové (Ni-MH) – náhrada hermetických Ni-Cd, neobsahují kadmium, 

dvojnásobná kapacita, ale poloviční životnost 

 nikl-zinkové (Ni-Zn) 

 nikl-vodíkové (Ni-H) – dlouhá životnost, velmi drahé, vysoké samovybíjení 

 stříbro-zinkové (Ag-Zn) – oproti Ni-Cd dosahují vyšší kapacity, vyšší napětí, velká účinnost 

nabíjení, malý vnitřní elektrický odpor. Nevýhodou jsou vysoké pořizovací náklady a krátká 

životnost díky zinkové elektrodě. 

 stříbro-kadmiové (Ag-Cd) – problematiku AG-Zn akumulátorů kompenzuje náhradou 

elektrody za kadmiovou elektrodu.  
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1.2.3.1 Akmulátory NiCd 

Nikl-kadmiové akumulátory jsou nejpoužívanější ze všech alkalických akumulátorů. Dosahují 

zhruba desetiny produkce olověných akumulátorů. Dle výroby rozlišujeme tyto akumulátory jako 

uzavřené větrané (se zaplavenými elektrodami) nebo hermetické. Kladná elektroda alkalického 

akumulátoru je tvořena z 80 % hydroxidem nikelnatým a z 20 % práškového grafitu či jiných přísad 

pro zlepšení elektrických vlastností aktivních hmot. Každý výrobce používá vlastní směsi (např. kobalt 

a baryum). Záporná elektroda je kadmiová. Například může být tvořena z 80 % hydroxidu 

kademnatého s 18 % železa a 2% grafitu. Elektrolytem je rozpuštěný hydroxid draselný ve vodě, který 

se nezúčastňuje chemických reakcí s aktivními hmotami při nabíjení a vybíjení. V následující rovnici 

je znázorněno množství  materiálu v gramech pro získání energie 1 A∙h: 

 
   

g 0,67         g 2,10            g 3,42               g 2,73                      g 3,46

OH         Cd         2NiOOH       OHCd         OH2Ni 222 
 (-) (r. 1.4) 

U alkalických akumulátorů je potřeba 6,19 g reagujících materiálů pro získání 1 A∙h (u 

olověných akumulátorech byla třeba 11,99 g). Jelikož alkalické akumulátory obsahují toxické látky, je 

potřeba vyřazené akumulátory odevzdávat v prodejnách a sběrnách. Hydroxid draselný působí 

mnohem více agresivněji na lidský organismus než kyselina sírová. [5] 

 

Obr. 1.3 Složení NiCd akumulátoru [28] 

Výhody Ni-Cd akumulátorů 

Dlouhá životnost (více než 500 cyklů), rychlé nabíjení, odolnější proti přebíjení, mohou být 

dlouhodobě ve vybitém stavu (nedochází k poškození na rozdíl od olověných akumulátorů), pracují i 

při nízkých teplotách,větší mechanická odolnost, odolnost proti korozi, vysoká hustota energie na 

jednotku hmotnosti i objemu. 

Nevýhody Ni-Cd akumulátorů oproti olověným akumulátorům 

Dražší, menší napětí článků, nižší energetickou účinnost, větší počáteční samovybíjení. Se 

zaplavenými elektrodami vznikají během provozu karbonáty (K2CO3), které snižují kapacitu 

akumulátoru a zvyšují jeho vnitřní elektrický odpor. Při určité mezní hodnotě karbonátů, je potřeba 
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výměny elektrolytu. Kadmium je vysoce toxické. NiCd akumulátory mají paměťový efekt, tzn. pokud 

dojde k dobíjení, kdy akumulátor není zcela vybití, dochází ke snížení kapacity akumulátoru. 

Aplikace Ni-Cd akumulátorů 

Radiostanice, pro medicínskou techniku, nouzová osvětlení, telefony, vesmírné aplikace. 

1.2.4 Akumulátory Lithium-Ion 

Lithium je lehký, velmi reaktivní a světlý kov. Lithiové baterie se aplikují pouze v UPS zařízení 

= zdroj nepřerušovaného napájení (telekomunikační zařízení, počítačové systémy, systémy zajišťující 

chod letišť, nemocniční přístroje). Svou strukturou jsou Li-ion podobné NiCd článkům. Liší se pouze 

v použití materiálu elektrod a elektrolytu. Anoda je vyrobena z porézního uhlíku, katoda z oxidu lithia 

či jiných kovů. Elektrolytem je lithiová sůl rozpuštěná v organických karbonátech. Principem činnosti 

je tvorba iontu z atomu lithia Li
+
 na katodě, který se transportuje přes elektrolyt a separátor do anody. 

Zde se spojuje s elektronem a uzavírá proudovou smyčku nabíjecího cyklu. Při vybíjení nastává 

opačný děj. Celý chemický proces je tedy založen na přemisťování iontů lithia.[2] 

Výhody Li-ion 

Bezúdržbový provoz, články je možné vybít bez ztráty. Umožňují rychlé nabíjení a vybíjení. 

Životnost až 3000 cyklů s minimální bezztrátovou efektivitou nabíjení. velká hustota energie i výkonu, 

účinnost. 

Nevýhody Li-ion 

Vysoká pořizovací cena, exploze při extrémním přebití, ztráta kapacity v závislosti na životnosti 

a provozu. 

Aplikace Li-ion 

Používá se v mnoha aplikací (notebooky, videotechnika, mobilní telefony apod.). 

1.2.5 Akumulátory Sodík-Síra (NaS) 

Akumulátorový systém NaS je vysokoteplotní systém, jehož katoda se skládá z roztavené síry a 

anoda z roztaveného sodíku. Elektrolyt tvoří keramická struktura s přídavkem hliníku a oxidu 

hlinitého. Články jsou v hermeticky uzavřeném obalu z důvodu odolávání vysokým provozním 

teplotám a tlaků. Teplota se pohybuje mezi 300 °C a 350 °C. Při vybíjení dochází k uvolnění elektronu 

z anody do vnějšího obvodu baterie, čímž vznikne v kapalné anodě sodíkový iont Na
+
, který putuje 

skrz keramický elektrolyt až do síry, kde se vytvoří kladný náboj (katoda), který přijme po uzavření 

proudové smyčky elektron. Při opačném ději dochází k nabíjení. Princip NaS baterie vyjadřuje tato 

rovnice: 

 42SNa4S2Na    (r. 1.5) 

Napětí jednoho článku je stejné jako u olověných akumulátorech a to přibližně 2 V. Tento 

systém je schopný každý den vybíjet až 6 hodin. Technologie NaS byla vyvinuta v roce 1960 pro 

použití v počátcích elektromobilů. Pro rozsáhlejší aplikace byla tato technologie zdokonalena 
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v Japonsku. V současné době tam je 190 bateriových systémů. Největší instalace baterií NaS je 34 

MW. [2] 

Výhody NaS 

Sodík je velmi reaktivní a může teoreticky dosahovat vysoké hustoty energie na jednotku 

hmotnosti, proto baterie NaS mají řádově stovky W∙h∙kg
-1

 (až 400 W∙h∙kg
-1

 oproti olověným 

akumulátorům, které mají 30 W∙h∙kg
-1

). Účinnost se pohybuje okolo 86-95 %. Nedochází 

k samovybíjení ani k paměťovému efektu. Nevznikají žádné emise (nečistoty, hluk ani vibrace). Jsou 

určeny pro trvalý provoz. Jsou cca 3krát menší než olověné akumulátory a vhodné zapojovat do 

různých kombinací.  

Nevýhody NaS 

Během provozu nesmí vznikat žádné otřesy kvůli roztaveným složkám, které musejí být  

v klidu. 

Aplikace NaNiCl: 

Dopravní elektrické aplikace v Evropě známé jako zebra baterie, které jsou konstrukčně podobné 

bateriím NaS. Pracují s vyšší energetickou hustotou a jsou vysokoteplotní. Životnost dosahuje až 2500 

cyklů. 

 

 

Obr. 1.4 Sodíková baterie [2] 

1.2.6 Průtokové baterie Redox 

U průtokových baterií dochází k akumulaci energie prostřednictvím tekutého elektrolytu, který 

je pomocí čerpadel vháněn do zásobních tanků a z nich zpět do chemických článků (viz. Obr. 1.5).  
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Obr. 1.5 Princip průtokové baterie [2] 

 

Existuje několik druhů průtokových baterií: 

 elektrochemická oxidace a redukce vanadu (VRB) 

 uskladnění pomocí halogenu Br-ZnBr 

 roztok polysulfidu bromidu (PSB) 

 CeZn (cér – zinek), který je zatím ve vývoji 

Vanadiová redoxová baterie splňuje kritéria pro pohotovostní režim. Jsou schopny pracovat déle 

a při plném zatížení než dieselagregát. Tím se podstatně snižují emise a náklady na palivo. Životnost  

vanadiové redoxové baterie činí 10 000 cyklů. Elektrolyt má životnost přes 15 000 cyklů, proto lze 

použít tyto baterie pro celoroční provoz. 

Rovnice nabíjení (při vybíjení je reakce opačná): 

 








eVV

VeV

54

23

 (r. 1.6) 

Baterie VRB obsahuje dva zásobníky elektrolytu. Tyto elektrolyty jsou odděleny iontovo-

propustnou polymerní membránou. Dochází totiž k iontové výměně mezi těmito dvěma elektrolyty. 

Akumulační kapacita je dána velikostí zásobníků s elektrolytem. Měrná hmotnost u malých zařízení 

dosahuje 6,5 kg∙kW
-1

. U větších zařízení až 10 kg∙kW
-1

. Váha elektrolytu činí cca 90 % celkové 

hmotnosti zařízení. Princip článků VRB je podobný palivovým článkům. Pracovní napětí plně 

nabitého článku VRB je 1,35 V. Pořizovací náklady se pohybují v rozmezí 500 – 700 €∙kW∙h
-1

 u 

systémů řádově MW∙h. U 100 MW∙h zařízení činí náklady přibližně 450 €∙kW∙h
-1

. Provoz je řízen a 

kontrolován zcela automaticky. Jedinou rotující částí jsou oběhová čerpadla, která se vyměňují po cca 

5 až 7 letech. VRB akumulátory dosahují účinnosti 65 – 75 %. 

Ve srovnání s olověnými akumulátory mají přednost z mnoha důvodů baterie VRB. Například 

množství energie, které je možné uložit, je nezávislé na jeho výkonu, a je určené množstvím 
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elektrolytu, zatímco energetické kapacity olověných baterií je možné zvýšit pouze přidáním dalších 

baterií. Navíc VRB má delší životnost (více jak 10 let), vyšší účinnost a větší rozsah vybíjení. Tato 

technologie byla původně vyvinuta na univerzitě v Novém Jižním Walesu, patentována byla v roce 

1993. [2] 

Princip činnosti VRB akumulátorů 

Funkce VRB akumulátorů je podobná funkci palivových článků. Energie je uložena v chemicky 

různých iontových formách vanadu ve zředěné kyselině sírové. Elektrolyt je čerpán z jednotlivých 

plastových tanků do průtokových článků, kde jedna forma elektrolytu je elektrochemicky oxidována a 

druhá je elektrochemicky redukována. Tím se vytvoří proud, který se shromažďuje elektrodami a je k 

dispozici na vnějším obvodu. 

Výhody VRB akumulátorů 

Zlepšení spolehlivosti a kvality výkonu napájecího systému, velká kapacita, nízké náklady, 

takřka neomezený počet cyklů. Jeho součásti jsou vysoce recyklovatelné. Další výhodou je 

reverzibilní reakce, tj. ve stejném měniči lze jak nabíjet, tak vybíjet obdobně jako v klasických typech 

akumulátorů. Přechod mezi nabíjením a vybíjením probíhá téměř okamžitě (řádově v ms). Vhodné pro 

dlouhodobou akumulaci energie z OZE. 

Nevýhody VRB akumulátorů 

Problém těsnosti ucpávek čerpadel, nízká hustota energie (15 – 25 kW∙h∙m
-3

). 

Aplikace VRB akumulátorů 

Díky bezprostřednímu přechodu mezi režimy nabíjení a vybíjení jsou ideální variantou pro 

vyrovnávání krátkodobých kolísání výkonu fotovoltaických a větrných elektráren. Dále lze použít 

VRB akumulátory jako záložní zdroj s rychlým najetím na plný výkon (náhrada za dieselagregát pro 

letiště, nemocnice apod.). Momentálně jsou tyto akumulátory umístěny ve Vancouveru, v Kanadě. 

Dále na King Island, pobřeží Austrálie a v Utahu. 

 

1.2.7 Palivové články 

Palivové články mění  přímo chemickou energii na elektrickou. Princip výroby elektrické 

energie spočívá v dodání paliva k anodě a okysličovadla ke katodě. Vlivem chemické reakce se 

uvolňuje energie. Články mohou mít plynné palivo (vodík, metan, oxid uhelnatý), kapalné (metanol) 

nebo také pevné (jemně drcený uhlík). V každém případě je palivem vodík, záleží pouze v jaké formě 

se právě vyskytuje. Palivový článek (dále jen PČ) typu PEMFC používá čistý vodík H2 jako palivo a 

kyslík O2 jako oxidant. Dalším typem může být DMFC, jehož palivem je kapalný metanol C2H5OH. 

Vysokoteplotní článek MCFCK používá jako elektrolyt roztavené uhličitany. Každý PČ se skládá 

z elektrod a membránové konstrukce. Na rozdíl od ostatních konstrukcí elektrochemických zdrojů 

neobsahuje PČ typu PEM tekutý elektrolyt, což zvyšuje jeho životnost. [2] 
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Obr. 1.6 Palivový článek typu PEM [2] 

Přiváděné palivo H2 na anodě oxiduje, což má za následek vznik iontů vodíku H
+
 a elektronů e

-
. 

Elektrony jsou poté zachyceny elektrodou (anoda) a jsou přivedeny vnějším obvodem zátěže na 

druhou elektrodu (katoda). Ionty H
+
 směrují od elektrody (anody) elektrolytem k druhé elektrodě 

(katodě). Na katodu je přiváděn kyslík O2, který vlivem reakce s ionty H
+
 a elektrony e

-
 vytváří vodu 

H2O. Voda je pak z palivového článku odváděna do zásobníku. Palivové články mohou pracovat 

nepřetržitě, záleží pouze na přívodu paliva a okysličovadla. Palivový článek může vyrobit napětí 

naprázdno 1,2 V (25 °C). Účinnost palivového článku je až 60%. [2] 

 

Chemické reakce probíhající v palivovém článku typu PEM: 

1. Oxidace / odevzdání elektronu: 

 – anoda: 
  eHH 442 2  

2. Redukce / přijmutí elektronu: 

 – katoda: 1. krok: 
  2

2 24 OeO  

2. krok: OHHO 2

2 242  
 

3. Redoxní reakce (elektrony projdou zátěží a opět se sloučí na vodu): 

– souhrn: OHOH 222 22   

 

Výhody palivových článků 

Bezemisní, nehlučné, mají vyšší účinnost oproti tepelným motorům při jejich částečném 

zatížení (nevznikají mechanické ztráty), pracují při nízkých provozních teplotách, jednoduchá 

konstrukce. 
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 Nevýhody palivových článků 

Vodík je výbušný, obtížně se vyrábí a uskladňuje, v tekuté formě má vodík malý objem, 

zatímco v plynném skupenství se jedná o velké rozměry. Požaduje se relativně čisté palivo, dokonalá 

izolace (vzniklá voda by mohla zmrznout), PEM FC články jsou těžké a nesmí vyschnout, platinový 

katalyzátor je drahý. 

 Aplikace palivových článků 

Začaly se používat ve vesmírných a vojenských projektech. Dnes je lze aplikovat pro vodíkový 

akumulační systém větrných a fotovoltaických elektráren. V budoucnu pak pro ponorky, autobusy, 

auta, stacionární elektrárny, přenosné energetické soustavy. 

 

1.3 Mechanická přeměna energie 

Mechanické akumulátory skladují energii mechanickými způsoby. Využívají zejména sil 

gravitačních, kinetických, deformačních či tlakových. Zásobník stlačeného vzduchu používají 

tlakovzdušné systémy CAES. Akumulace do kinetické rotující energie je pak principem činnosti 

setrvačníků. Do této kategorie patří také přečerpávací vodní elektrárny, které využívají při akumulaci 

přeměnu elektrické energie na potenciální energii vody. Nevýhodou setrvačníku je malá hustota 

akumulované energie na jednotku hmotnosti. Tlakovzdušné systémy CAES a přečerpávací elektrárny 

vynikají především velkým objemem akumulovaného možností energie. Tyto systémy dodávají výkon 

řádově hodiny. 

1.3.1 Setrvačníkové akumulátory 

Nejstaršími akumulátory jsou setrvačníky, kteří ukládají kinetickou energii do otáčející se 

hmoty rotoru. Využívá se jeho momentu setrvačnosti. Takový setrvačník ovšem rotuje kolem pevné 

osy. Jednoduše řečeno, množství energie, které může být uloženo kineticky v setrvačníku, je funkcí 

druhé mocniny rychlosti otáčení rotoru. Tento točivý stroj při výpadku v síti dodává potřebný výkon 

obvykle po dobu 10 s. Jistou otázkou může být důvod využití setrvačníku. Odpovědí je jednoznačně 

ekologický provoz (nepotřebuje na svůj provoz tolik olova jako olověné akumulátory), vysoká 

účinnost a životnost. 

Energie v jednorozměrném setrvačníku: 

 
222

2

1

2

1
 rmvmE  (J) (r. 1.7) 

kde E je energie (J) 

 m  hmotnost (kg) 

 v  rychlost (m∙s
-1

) 

 ω  úhlová rychlost (rad∙s
-1

) 

 r  poloměr (m) 
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Energie v dvojrozměrném setrvačníku: 

 
2

2

1
 JE  (J) (r. 1.8) 

kde J je  moment setrvačnosti (kg∙m2) 

 

Moderní setrvačníky se skládají z masivního rotujícího válce, jak je znázorněno na Obr. 1.7. 

Válec se nachází s většinou hmoty na vnějším okraji pro zvýšení momentu setrvačnosti a pro 

maximalizaci množství uložené energie. Setrvačníky této konstrukce lze provozovat ve vakuu s 

magnetickými ložisky. Tato sestava se považuje za stator z motor-generátoru. Typická provozní 

rychlost je až 60 000 ot∙min
-1

. Skutečná dodaná energie závisí na rozsahu otáček setrvačníku. 

Například, při rozsahu otáček 3:1, setrvačník bude dodávat až 90% své akumulované energie na vnější 

zátěž. [16] 

 

  

Obr. 1.7 Vysokorychlostní setrvačník 100 kW∙h (Beacon Power Corporation) [23][24] 

Výhody setrvačníku 

Nevznikají chemické pochody, proto dosahují životnosti až 10
5
 cyklů, vysoká účinnost 

(až 90 %). 

Nevýhody setrvačníku 

Ztráty v ložiskách, únik chladiva, krátká doba vybíjení. 

Aplikace setrvačníku 

Regulace frekvence v rozvodných sítí v USA, v budoucnu náhrada za Ni-Cd. 
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1.3.2 Tlakovzdušné akumulační elektrárny CAES a AA-CAES 

K akumulaci energie dochází adiabatickou či izotermickou kompresí vzduchu (CAES = 

Compressed Air Energy Storage). Stlačený vzduch je přiváděn z velké a nepropustné kaverny 

(podzemní skladovací nádrž) do spalovací komory, kde je spalován spolu se zemním plynem a hnán 

do turbíny, která je připojena na generátor. Vlivem tepelných ztrát dochází ke snížení účinnosti. 

Vzduch se ohřívá stlačením v kompresoru. V akumulátoru dojde k jeho ochlazení, čímž se sníží jeho 

energie přibližně na třetinu. Při čerpání z podzemního zásobníku je nutné vzduch znovu zahřívat 

pomocí zemního plynu. Praktická účinnost CAES systému je 25-45%. AA-CAES systém založený na 

adiabatické kompresi dosáhne podstatně vyšší úložnou účinnost asi 70-80%. Byl vyvinut v USA 

společným vědeckým týmem  RWE a GE. Účinnost je zvýšena díky akumulaci tepla vznikajícího při 

stlačování vzduchu. Toto teplo se dále využije na zahřátí vzduchu při výrobě elektřiny. Stlačování 

vzduchu do kaverny může nastat mimo špičku pomocí kompresorů, kdy cena elektrické energie je 

velmi nízká, elektrárny pak mohou vyrábět elektřinu ve špičkách při nižších nákladech než konvenční 

samostatné plynové turbíny. 

Obvykle mohou být uvedeny do provozu do 15 minut. Obrázek Obr. 1.8 znázorňuje základní 

schéma pokročilého provedení CAES. První prototyp CAES systému byl vynalezen v Německu v 

70. letech minulého století. Dnes už je CAES systém aplikován například ve Francii v Paříži 

s instalovaným výkonem 2,2 MW. Největší závod se zvažuje ve Spojených státech, kde bude mít 

počáteční hodnotu 800 MW. Nejmenší praktická velikost takového úložiště je řádově 10 MW výkonu 

a 100MW∙h energie. [2] [8] 

 

Obr. 1.8 Schematický princip CAES [2] 

Princip činnosti CAES 

Funkce CAES je principálně podobná jako u přečerpávajících vodních elektrárnách. V době 

malého počtu odběratelů elektrického proudu se přebytečná elektrické energie využije na stlačení 

vzduchu do podzemního úložiště. Při zvýšeném odběru elektřiny slouží stlačený vzduch jako pohon 

turbogenerátoru. Účel CAES je omezení výkyvů dodávky energie způsobených změnou přírodních 

podmínek. 
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Výhody CAES 

Dochází k úsporám energie potřebné pro pohony kompresorů. V kombinaci CAES s plynovou 

turbínou dojde ke spotřebě až o 40 % méně plynu pro výrobu stejného množství energie. CAES 

systémy mají vysoký výkon a energetickou hustotu ve srovnání s přečerpávajícími vodními 

elektrárnami. 

Nevýhody CAES 

Potřeba umístění elektrárny v blízkosti podzemní kaverny (doly, solné jeskyně, vyčerpané 

plynové vrty), vysoké náklady. 

Aplikace CAES 

Alternativa pro akumulaci energie z obnovitelných zdrojů. 

1.3.3 Přečerpávací vodní elektrárny PVE 

Rozlišujeme vodní elektrárny průtočné, regulační s přirozenou akumulací a regulační s umělou 

akumulací (přečerpávací elektrárny). Přečerpávací vodní elektrárny  (dále jen PVE) jsou zatím 

jediným akumulátorem, který dokáže uskladnit velké množství elektrické energie na dlouhou dobu. 

Pokrývají špičky v denním diagramu zatížení elektrizační soustavy, tj. drahý proud. PVE se skládá 

z turbíny a dvou vodních nádrží, které jsou propojené spádovým potrubím. Tyto nádrže jsou co možná 

nejvíce výškově rozdílně položeny. V době mimo energetickou špičku, tedy v době, kdy je energie 

přebytek, se tato energie využívá pro přečerpání vody z dolní nádrže do horní (např. v noci). PVE 

přechází do reverzního režimu, kdy turbína pracuje jako čerpadlo. V takovém případě se jedná o levný 

proud. Při zvýšeném zatížení ES dojde k vypuštění vody z horní nádrže do dolní přes lopatky turbíny. 

Z pohledu výroben elektrické energie v České  republice dominují tepelné elektrárny (58%). Následují 

jaderné elektrárny (32%) a vodní elektrárny včetně přečerpávacích (4%).  

 

 

Obr. 1.9 Přečerpávací vodní elektrárna [7] 

Nejvýkonnější PVE v České republice jsou Dlouhé Stráně. Tato elektrárna společnosti ČEZ je 

vybudovaná v obci Loučná nad Desnou v okrese Šumperk. Instalovaný výkon činí 2 x 325 MW. 
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V obou případech se jedná o reverzní Francisovy turbíny, největší v Evropě. Z důvodu zabezpečení 

stabilizace ES přechází i několikrát denně elektrárna z turbínového do čerpadlového režimu a naopak. 

Dlouhé Stráně disponují spádem 510,7 m. Horní nádrž se nachází ve výšce 1350 m. 

PVE regulují výkon v celé ES a slouží i jako okamžitá poruchová rezerva. PVE vynikají velkou 

akumulační schopností a rychlosti přifázování do soustavy. Nevýhodou jsou nákladné investice a 

náročnost na volbu zeměpisné polohy. [2] [3] [7] 

 

1.4 Elektromagnetická přeměna energie 

Systémy SMES a superkapacitory jako jediné technologie využívají pro ukládání energie přímo 

elektřinu. Dochází k akumulaci elektrické energie do elektromagnetického pole nabitého 

kondenzátoru. Elektromagnetické akumulátory vynikají rychlým absorbováním a dodáváním energie 

s minimálními ztrátami (účinnost dosahuje až 95%). Tyto systémy nejsou vhodné pro dlouhodobou 

levnou akumulaci velkého množství energie. Využít je lze především pro snižování jalového výkonu a 

pro zlepšování stability přenosové soustavy. 

1.4.1 Supravodivé indukční akumulátory SMES 

Superconducting magnetic energy storage (SMES) je systém ukládající energii do 

magnetického pole cívky. Cívka se skládá ze supravodivého materiálu, což je vodič s nulovým 

odporem. Pokud by byl použit jiný materiál, došlo by k přeměně elektrické energie na odporu cívky na 

teplo. Touto cívkou protéká stejnosměrný elektrický proud. S tímto nápadem přišel nizozemský fyzik 

Kammerlingh Onnes v roce 1911, který objevil supravodivost čistých kovů. Ve smyčce ze rtuti 

chlazené kapalným héliem indukoval elektrický proud, který obíhal i týdny bez přerušení obvodu. 

S klesající teplotou tekutého hélia dochází i k poklesu odporu čistého kovu. Při teplotě 4,2 K je odpor 

rtuti nulový. Brzy po objevu účinků rtuti, Onnes dokázal, že cín a olovo se také mohou stát 

supravodivé při nízkých teplotách. Problémem těchto nových systémů je akumulace energie nad 1 

MW∙h. Je nutno podotknout, že tento systém je stále ve výzkumu a vývoji. Supravodiče jsou dnes 

používány v systémech pro magneticky levitující vlaky, přístroje měřící magnetickou rezonanci a v 

některých elektrických výkonových aplikacích. Levitující vlaky Maglev mají na bocích vagónů 

supravodivé cívky tvořící silné magnetické pole. Další supravodivé magnety jsou v kolejišti. 

Odpudivou či přitažlivou silou supravodivých cívek dochází k levitaci vlaku. Jedná se o nejrychlejší a 

zároveň nejdražší druh kolejové dopravy (náklady na chlazení jsou vysoké). Přesto je Maglev velmi 

úsporný. Spotřebuje třikrát méně energie než auto a dokonce pětkrát méně než letadlo. Maglev 

dosahuje rychlostí 500 km/h. Byly zrealizovány zkušební testovací tratě v Japonsku, Anglii a Číně. 

[29] 

Rovnice energie akumulované v cívce: 

 
2

L
2

1
ILW   (J) (r. 1.9) 
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Obr. 1.10 Malý supravodivý akumulátor UPS [29] 

1.4.2 Superkapacitory 

Tyto kondenzátory mají hustotu energie řádově 10 W∙h∙kg
-1

 a delší životnost než konvenční 

akumulátory s účinností až 95%. Superkapacitory jsou vhodné pro aplikace s častým nabíjecím a 

vybíjecím cyklem. Lze dosáhnout až 100 000 cyklů. Superkapacitory vynikají svojí schopností 

přijmout velké množství náboje v průběhu několika málo sekund. Elektrody jsou tvořeny z hliníkové 

fólie a dvou vrstev uhlíku. Mezi elektrodami je separátor a tekutý či gelový elektrolyt. Elektrický 

náboj je uchováván fyzikálně - elektrostatickou silou na povrchu elektrod. Ionty jsou rovnoměrně 

rozloženy v elektrolytu. Při nabíjení se začnou záporné ionty pohybovat ke kladné elektrodě a kladné 

ionty k záporné elektrodě. Dochází k zrcadlovému rozložení elektrického náboje. Provozní napětí 

superkapacitorového článku dosahuje 2,3 V. [2] 

Rovnice energie superkapacitoru: 

 
2

C
2

1
UCW   (J) (r. 1.10) 

Výhody superkapacitorů 

Malý vnitřní odpor a tím vysoká účinnost (95 %), nízké ztráty a vysoká životnost (100 000 

cyklů) se schopností rychlého nabíjení a vybíjení. 

Nevýhody superkapacitorů 

Hustota energie na jednotku váhy je okolo 1 – 10 W∙h∙kg
-1

 (klasické baterie mají 30 – 40 

W∙h∙kg
-1

), samovybíjení a napětí je závislé na množství akumulované energie. 

Aplikace superkapacitorů 
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Superpakacitory byly použity pro řízení a kontrolu rychlosti generátorů větrné turbíny, kdy se 

energie zvyšuje a snižuje se změnami rychlosti větru. Tato funkce je žádoucí, aby bylo možné 

připojovat větrné elektrárny k síti. 

1.5 Srovnání technologie akumulace elektrické energie 

Každá technologie má své vlastní omezení a nevýhody. Tato praktická a ekonomická kritéria 

nám limituj rozsah aplikací akumulačních systémů. V následujících obrázcích budou porovnány 

kapitálové náklady, životnost s účinností a nakonec výkonové požadavky. Obr. 1.11 znázorňuje 

náklady na jednotku energie ($∙kW∙h
-1

) v závislosti na nákladech na jednotku výkonu ($∙kW
-1

). 

Celkové náklady jsou důležitým ekonomickým ukazatelem. Například náklady olověných 

akumulátorů jsou poměrně nízké, avšak nemusí být nutně nejlevnější variantou pro hospodaření 

s energií (vyrovnávání zatížení), vzhledem k jejich relativně krátké životnosti pro tento druh aplikace.  

Tyto údaje v grafu nezahrnují náklady na výkonové usměrňovače. Náklady na instalaci se mění 

také v závislosti na typu a velikosti zásobníku, proto je nutné respektovat tyto informace získané 

z roku 2002 pouze za orientační. Je důležité zmínit i rozvoj změny nákladů a vzrůst hodnot 

v následujících letech. Metal-vzduchové akumulátory se můžou zdát jako nejlepší variantou díky 

jejich vysoké hustotě energie a nízkých nákladů, avšak nabíjecí typy mají velmi omezenou životnost a 

jsou stále ve vývoji. [15] 

 

Obr. 1.11 Rozdělení systémů podle nákladů na jednotku energie [15] 

Před výběrem akumulačního systému je třeba brát v úvahu jeho životnost a účinnost (viz. Obr. 

1.12). Tyto parametry ovlivňují celkové náklady na akumulaci. Nízká účinnost zvyšuje efektivní 

náklady na energii a ukazuje, jak by jen zlomek akumulované energie mohl být využit. Nízká 

životnost (cykly) také zvyšuje celkové náklady (jak je potřeba častěji vyměnit akumulační systém). 
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Hodnoty těchto nákladů je důležité posuzovat společně s investičními a provozními náklady. 

Umožňují nám tak získat lepší obraz o celkových nákladech pro majitele akumulační technologie. 

 

Obr. 1.12 Životnost a účinnost akumulačních systémů [15] 

Na Obr. 1.13 vidíme závislost vybíjecího času (h) na jmenovitém výkonu (MW). Je očividné, že 

ze všech technologií akumulace elektrické energie dosahují přečerpávající vodní elektrárny nejvyšších 

výkonů při nejdelších vybíjecích časech. Dalším kritériem může být velikost a hmotnost. Pro jisté 

aplikace jsou velikost a hmotnost akumulátorů velmi důležitými parametry. Pro mobilní zařízení jsou 

potřeba co nejmenší a nejlehčí zdroje energie, což představují Li-ion akumulátory. Naopak nejtěžší a 

největší akumulátory jsou setrvačníky. Další srovnání technologie lze nalézt v Příloha I. 

 
Obr. 1.13 Výkonové požadavky na akumulační soustavy [15] 
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2 Návrh kritérií pro posouzení optimální varianty akumulace 

Pro porovnání jednotlivých akumulačních systémů využíváme vyhodnocovací multikriteriální 

metody. Vstupními parametry pro tyto výpočty jsou vhodně zvolená kritéria a váhy těchto kritérií. 

Výstupem je pak optimální varianta pro danou problematiku, která ze všech alternativ splňuje nejvíce 

námi zvolená kritéria. Mezi nejdůležitější kritéria patří: 

 specifická hustota energie [W∙h∙kg
-1

] 

 měrný výkon [W∙kg
-1

] 

 dodaná energie [MW∙h] 

 teoretická specifická kapacita [A∙h∙kg
-1

]  

 startovací čas [s] 

 měrné náklady [Kč∙kW
-1

] 

 účinnost [%] 

 životnost v cyklech či v [h] 

 doba znovunabití [h] 

 doba vybíjení [h] 

První systém pro porovnání je vodíkový akumulační systém, který je stále ve fázi výzkumu. 

Druhým systémem jsou olovněné akumulátory, které jsou dnes nejpoužívanějším sekundárním 

zdrojem. Třetí systém jsou superkapacitory, které vynikají vysokou účinností a životností. Čtvrtý 

systém je CAES. Tento systém zatím není v České republice využit, avšak v Německu a ve Francii je 

už rozšířen. CAES snižují spotřebu zemního plynu pro turboalternátory. Umožňují uchovávat velké 

množství energie podobně jako PVE. Tento systém stlačeného vzduchu má skladovací kapacitu 50 – 

300 MW. Dalším systémem jsou průtokové akumulátory VRB, které jsou ideální variantou pro 

vyrovnávání krátkodobých kolísání výkonu fotovoltaických a větrných elektráren. Kapacita 

skladování závisí pouze na velikosti nádrže s elektrolytem a díky tomu je lze v budoucnu považovat za 

významnou technologii akumulace energie. Poslední variantou akumulace energie pro srovnání jsou 

setrvačníky. Jejich výhodou je absence chemických procesů pro akumulaci. K uskladnění energie 

využívá pouze setrvačnost rotujícího tělesa (např. kotouč), tím dosahují setrvačníky vysoké účinnosti a 

životnosti. 

Pro posouzení optimální varianty akumulace jsem zvolil tato kritéria: 

 kritérium f1: účinnost 

 kritérium f2: životnost 

 kritérium f3: doba vybíjení 

 kritérium f4: měrné náklady 

 kritérium f5: hustota energie 

Účinnost  a životnost jsou jedny z nejzákladnějších parametrů, které by měly být uvažovány 

v každém výpočtu. Celková účinnost vodíkového akumulačního systému nezahrnuje účinnost 

fotovoltaické elektrárny. Zdrojem energie pro tento systém může být některý z obnovitelných zdrojů 

nebo elektrizační soustava. V laboratoři VŠB je systém v ostrovním režimu. Jako zdroj energie jsou 

použity fotovoltaické panely, které zároveň dobíjejí olověné akumulátory, které slouží jako záložní 
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zdroj. Obnovitelné zdroje energie tedy nemají žádný vliv na účinnost akumulace. Předpokládaná 

účinnost složená z jednotlivých účinností komponentů vodíkového akumulačního systému PEM je 

30% [20]. Tato hodnota zahrnuje teoretickou účinnost elektrolyzéru, která může dosahovat až 70% 

[21] a účinnost palivového článku, jehož dosažená úroveň činí 60% [22]. Doba vybíjení je důležitý 

parametr vzhledem k ostrovnímu režimu a možnosti zálohy při výpadku OZE. Měrné náklady jsou 

neméně důležitým ekonomickým hlediskem. Pro jisté aplikace je rozhodujícím kritériem schopnost 

systému akumulovat energii. Množství této energie vztažené na celkovou hmotnost zařízení vyjadřuje 

hustota energie. Jinými slovy se jedná o velikost a hmotnost celého systému. Veškerá data uvedená v 

Tab. 1 jsou získána z různých vědeckých článků, katalogů a sborníků. 

Tab. 1 Návrh variant a kritérií pro posouzení 

Varianta 

(Systém) 

Účinnost 

[%] 

Životnost 

[rok] 

Doba 

vybíjení 

[h] 

Měrné náklady 

[1000 Kč∙kW
-1

] 

Hustota 

energie 

[W∙h∙kg
-1

] 

Vodíkový akumulační 

systém (PEM) 
30 [11] 0,171 

1
 [18] 5 [17] 96,373 

2 
[8]  3000 [20] 

Elektrochemické 

(olověné) akumulátory 
88 [16] 0,583 [16] 5 [17] 11,565 

2
 [8] 35 [2] 

Superkapacitory 95 [16] 30 [16] 0,017 [17] 6,018 
2
 [19] 15 [15] 

CAES 65 [16] 25 [16] 20 [17] 8,024 
2
 [19] 124 [21] 

Průtokové VRB 77 [17] 10 [17] 10 [17] 10,739 
2
 [8] 25 [2] 

Setrvačníky 95 [16] 30 [16] 0,083 [17] 6,680 
2
 [19] 10 [15] 

 

Před výběrem metody hodnocení vybraných variant akumulace je třeba navrhnout váhy 

vybraných kritérií. Tyto váhy informují o relativní důležitosti jednotlivých kritérií. Čím větší je 

důležitost kritéria, tím větší je jeho váha. V praxi existuje několik způsobů, jak zjistit vhodná kritéria a 

jejich váhu. První možností je oslovit jediného odborníka, který sám provede výpočet a seřazení 

variant. Další možností je využít skupinu odborníků, kteří hromadnou diskuzí získají společný 

výsledek nebo se pro tuto skupinu použijí dotazníky s určitým návrhem důležitosti zvolených kritérií. 

Matematicky lze učit váhy metodou pořadí, metodou bodovací (nejjednodušší) nebo metodou 

párového srovnání kritérií pomocí Fullerova trojúhelníku či Saatyho matice. [1] 

 

 

        

1
 Životnost vodíkového systému je určena jeho nejslabší částí, což představuje iontoměničová membrána 

palivového článku PEM. V laboratoři VŠB se nachází palivový článek od firmy Ballard (dle katalogu dosahuje 

membrána životnosti 1500 h při nepřetržitém provozu). 
2
 Suma měrných nákladů je vypočtena dle aktuálního kurzu ČNB 14.12.2013. 
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Nejčastěji používaná metoda pro volbu vah je metoda kvantitativního párového srovnání 

kritérií. Základem je vytvořit matici párových srovnání neboli Saatyho matici, kde se ukládá 

hodnocení párového srovnání kritérií podle následující stupnice: 

1 – rovnocenná kritéria i a j 

3 – slabě preferované kritérium i před j 

5 – silně preferované kritérium i před j 

7 – velmi silně preferované kritérium i před j 

9 – absolutně preferované kritérium i před j 

Hodnoty 2, 4, 6, 8 vyjadřují mezistupně. 

 

Výpočet váhy kritérií byl proveden v programu MCA7 pomocí Saatyho metody. Podle stupnice 

1 – 9 byla přiřazena jednotlivým kritériím jejich důležitost při párovém srovnání. Výběr číselné 

hodnoty ze stupnice jsem zvolil dle vlastního uvážení. Výsledkem je Saatyho matice (viz. Tab. 2). 

 

Tab. 2 Saatyho matice párových porovnání 

Kritéria Účinnost Životnost 
Doba 

vybíjení 

Měrné 

náklady 

Hustota 

energie 

Účinnost 1,000 1,500 2,333 0,857 2,333 

Životnost 0,667 1,000 1,167 1,000 2,333 

Doba dodávky 0,429 0,857 1,000 0,400 1,400 

Měrné náklady 1,167 1,000 2,500 1,000 1,333 

Hustota energie 0,429 0,429 0,714 0,750 1,000 

 

Pro jednotlivá kritéria je důležité zvolit maximalizační a minimalizační hodnotu. Snahou je 

docílit co nejmenších měrných nákladů, proto je třeba volit náklady za minimalizační. Dosazením 

Saatyho matice párového porovnání do programu MCA7 lze získat hodnoty vah pro kritéria. Součet 

vah všech kritérií musí být roven jedné. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 3. 

 

Tab. 3 Vypočtené váhy kritérií s maximalizační a minimalizační hodnotou 

Názvy kritérií Účinnost Životnost 
Doba 

vybíjení 

Měrné 

náklady 

Hustota 

energie 

Max./Min. = 1/0 1 1 1 0 1 

Váhy kritérií 0,2761 0,2129 0,1382 0,2523 0,1205 

Součet vah kritérií 1 
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3 Vyhodnocení optimální varianty 

Pro porovnání vybraných variant akumulačního systému lze vybrat některou z mnoha metod. 

Tyto metody využívají různé výpočetní principy, například: 

 maximalizace užitku, 

 minimalizace vzdálenosti od ideální varianty, 

 vyhodnocování variant na základě preferenční relace. 

Souhrn nejpoužívanějších metod: 

 metoda TOPSIS, 

 metoda váženého součtu WSA, 

 metoda ideálních bodů IPA, 

 metoda shody a neshody CDA. 

 

Metoda TOPSIS pracuje na principu minimální vzdálenosti od ideální varianty. Ideální varianta 

je ta, která splňuje kritéria v maximálním rozsahu, což je ovšem hypotéza, jelikož nikdy nejsou 

splněna všechna kritéria. Nejlepší varianta je pak ta, která se blíží nejvíce k ideální variantě a nejdále 

od bazální varianty. Vstupní parametry jsou kritéria a jejich váhy pro jednotlivé varianty. Nejprve se 

vytvoří normalizovaná kriteriální matice, vycházející z kriteriální matice.  

Metoda WSA vychází z principu maximalizace užitku a respektuje pouze lineární funkci užitku 

(konstantní přírůstky užitku). Zprvu si vytvoříme vektor vah kritérií (informace o relativní důležitosti 

kritérií) a následovně normalizovanou kriteriální matici vycházející stejně jako u metody TOPSIS z 

kriteriální matice. Ze součinu vektoru vah a kriteriální matice vznikne užitek. Varianta s maximální 

hodnotou užitku je nejlepší, popř. se uspořádají varianty podle klesající hodnoty užitku. 

Metoda ideálních bodů IPA je podobná jako WSA, mění se uspořádání hodnoty s nejnižším 

užitkem jako nejlepší a naopak. Metoda shody a neshody CDA porovnává varianty po dvojicích. Měří 

stupeň potvrzující nebo vyvracející vyřazovací vzájemný poměr mezi alternativami.  

Výpočet byl proveden v programu MCA8. Zvolenou metodou výpočtu byla metoda TOPSIS. 

Vstupní údaje jsou kritéria vybraných variant akumulace (viz. Tab. 1) a jejich váhy získané 

z programu MCA7, které jsou uvedené v tabulce Tab. 3. Ideální variantu nelze nikdy získat, proto 

vybíráme takový systém, který se nejvíce blíží k ideální hodnotě. Výsledky metody TOPSIS jsou 

uvedeny v tabulce Tab. 4. 

Tab. 4 Výsledky dle metody TOPSIS 

Varianta Ohodnocení 

CAES 0,616 

Superkapacitory 0,538 

Setrvačníky 0,537 

Průtokové VRB 0,48 

Olověné akumulátory 0,42 

Vodíkový akumulační systém 0,365 
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Obr. 3.1 Vyhodnocení vybraných variant akumulace pomocí metody TOPSIS 

Metodou TOPSIS byla stanovena nejvhodnější varianta akumulace energie stlačením vzduchu 

systému CAES. Důvodem je jejich velká akumulační schopnost a doba vybíjení neboli doba čerpání 

nashromážděné energie z akumulátoru, která činí až 20 hodin, proto CAES systémy mohou být 

v budoucnu alternativou pro akumulaci energie z OZE v ostrovním režimu pro pokrytí výkyvů 

dodávky energie způsobených změnou přírodních podmínek. Tento systém se využívá pouze ve 

Francii, v Německu a v USA. Na druhém místě se umístily superkapacitory, které dosahují účinnosti 

95% s životností až 30 let. Obě tato kritéria patří k nejdůležitějším, a proto jejich váha byla stanovena 

jako nejvyšší. Jejich největší nevýhodou je doba dodávky. Superkapacitory lze vybíjet řádově 

v sekundách, což nám limituje jejich použití pro OZE. Jsou vhodné tedy pouze na pokrytí velké 

spotřeby na krátkou dobu. Na třetím místě skončily setrvačníky a to díky vysoké životnosti, která 

dosahuje až 10
5
 cyklů a vysoké účinnosti (až 95%). Tak jako superkapacitory nejsou setrvačníky 

vhodné pro akumulaci energie z OZE vzhledem k jejich nízké hustotě energie (nejnižší ze všech 

alternativ) a doby vybíjení, která dosahuje řádově jednotek minut. Je důležité zmínit, že vhodný 

provoz by činilo hybridní zapojení akumulátoru CAES se superkapacitory či setrvačníky.Průtokové 

akumulátory VRB jsou ideální variantou díky bezprostřednímu přechodu mezi režimy nabíjení a 

vybíjení pro vyrovnávání krátkodobých kolísání výkonu fotovoltaických a větrných elektráren. 

Nevýhodou je nízká hustota energie a vysoké měrné náklady.  

Na posledním místě je vodíkový akumulační systém. Příčinou jsou vysoké měrné náklady, které 

dosahují desítek tisíc Kč∙kW
-1

 a také nízká účinnost a životnost způsobená jednotlivými komponenty 

celého systému. Investiční náklady se musí snížit, aby se tato technologie vyplatila. S vodíkovým 

systémem se začalo uvažovat z důvodu jeho bezemisního a nehlučného provozu, což ho staví jako 

vhodnou variantu pro akumulaci energie z OZE. Vodík je nejrozšířenější prvek ve vesmíru a zároveň 

třetí nejrozšířenější prvek na Zemi. Podmínkou je výroba vodíku elektrolýzou vody. Další výhodou 

vodíkového systému je hustota energie, která mnohonásobně překračuje hustotu ostatních systémů. 

Akumulační vodíkový systém s technologií PEM se využívá v experimentální laboratoři VŠB – TU 

v Ostravě jíž několik let. V rámci OZE je systém napájen z fotovoltaických panelů. Tento systém je 

v hybridním zapojení s olověnými bateriemi a je považován do budoucna jako ideální varianta pro 

zálohování elektrické energie. 
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4 Laboratorní měření vodíkového akumulačního systému 

Vodíkový akumulační systém se skládá z elektrolyzéru, zásobníku vodíku a z vodíkových 

palivových článků (další komponenty jsou polovodičové měniče, kompresory, ventilátory nebo 

průtokoměry). Z důvodu bezemisního provozu slouží jako akumulátory pro obnovitelné zdroje energie 

a to pro solární a větrné elektrárny. Tyto akumulátory jsou statické a tedy nehlučné. Jediná rotující část 

je ventilátor. Vodíkový akumulační systém je stále ještě ve fázi výzkumu. Je důležité si uvědomit, že 

vodík není zdrojem elektrické energie, ale pouze přenašečem energie. Vodíkový systém lze 

provozovat v ostrovním, hybridním či síťovém režimu. [3] 

 

Obr. 4.1 Schéma akumulace a spolupráce OZE s elektrickou sítí.[2] 

Elektrická energie vyrobená z OZE se využije k výrobě vodíku v elektrolyzéru (nedochází ke 

vzniku škodlivých zplodin) v době, kdy je zatížení ES nižší. Vodík se uskladní v tlakovém zásobníku a 

v době zvýšeného zatížení ES se použije pro výrobu energie v palivovém článku. Palivový článek 

přeměňuje chemickou energii čistého vodíku s oxidačním čidlem na elektrickou energii, vodu a teplo. 

Tato přeměna se děje katalytickými reakcemi na elektrodách článků (v podstatě obrácený princip 

elektrolýzy vody). [3] 

 

4.1 Výroba vodíku 

Výskyt čistého vodíku H2 na zemi je zanedbatelný (cca 1%). Většinou je vázán v molekule H2O, 

dále pak v plynných či kapalných uhlovodíků. Vodík se může nacházet ve všech formách skupenství. 

Jejich vlastnosti závisí na teplotě a tlaku, které působí na molekulu vodíku. Na Obr. 4.2 je možno vidět 

oblasti výskytu kapalného, plynného a pevného vodíku. V kapalném skupenství se nachází vodík 

pouze v úzkém spektru. Trojný bod v tomto obrázku označuje rovnovážný stav. Při normálním tlaku a 

teplotě 273,15 K se nachází vodík v plynné formě s hustotou 0,09 kg∙m
-3

. V takovém stavu zaujímá 

vodík moc velký objem, který je potřeba minimalizovat pro účely skladování.  
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Obr. 4.2 Fázový diagram vodíku [14] 

Nejrozšířenějším procesem výroby vodíku je parciální oxidace zemního plynu. Také existuje 

několik způsobů výroby vodíku z uhlí (rozklad nižších uhlovodíků vodní parou neboli 

Steamreformingem). Vodík se vyrábí rozkladem vody za použití těchto forem energie: 

a) elektrická energie – elektrolýzou 

b) tepelná energie – termochemické cykly 

c) kombinace elektrické a tepelné energie – vysokoteplotní elektrolýza páry v kombinaci 

s termochemickými cykly 

d) zářivá energie – fotolýza, radiolýza, biokonverze 

Tepelnou energii lze získat z jaderného, solárního či geotermálního zdroje. Do 600°C lze 

uplatnit pouze elektrickou energii při elektrolýze. Tepelná energie lze využít až při teplotách nad 

600°C. [6] 

 

4.1.1 Elektrolytický rozklad vody 

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

99,9 %). Elektrody elektrolyzéru jsou ponořeny do vodivého kapalného elektrolytu, kterým je vodný 

roztok s příměsí hydroxidů (nejčastěji hydroxid draselný KOH). K uvolňování vodíku dochází na 

katodě. Vedlejším produktem je kyslík, který se vylučuje na anodě. Elektrody jsou zhotoveny z niklu 

či mědi s povrchovou úpravou (přidány oxidy manganu, wolframu či rutheniun). Katoda je potažena 

menším množstvím platiny, která slouží jako katalyzátor. Pomocí katalyzátoru vzrůstá rychlost 

produkce vodíku. Membrána neboli separátor plynu odděluje elektrody, zabraňuje promíchání vodíku 
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s kyslíkem a zároveň umožňuje průchod iontů. Na obou stranách je pokryta katalyzátorem a je 

vyrobena z materiálů na bázi azbestu. [26,6] 

4.2 Skladování vodíku 

Celkové množství akumulované elektrické energie je závislé na velikosti zásobníku vodíku. Při 

skladování je důležitá bezpečnost, jelikož je vodík hořlavý s kyslíkem při koncentraci od 4 do 75%. 

Jak už dříve bylo zmíněno, vodík je 14krát lehčí než vzduch. Ze všech paliv má vodík nejmenší 

hustotu, proto je jeho skladování komplikované.  

Existují tři způsoby skladování: 

a) vysokotlaké tlakové nádoby pro akumulační technologie s vodíkem v plynné formě 

b) kryogenní nádoby pro kapalný vodík při teplotě – 253°C 

c) metal-hydridy pro vodík v pevném stavu 

4.2.1 Skladování plynného vodíku 

Nejvyužívanější metodou je stlačení vodíku při vysokém tlaku do tlakových lahvích. Tlakové 

láhve mají tvar trubic a jsou vyrobeny z nízkouhlíkové či legované chrommolybdenové oceli bez 

výskytu svárů o hmotnosti 61 kg. Pomocí kompresoru se tlakové nádoby naplní na 200 bar (či 300 

bar) s objemem až 50 litrů. V elektromobilech jsou integrovány nádrže s tlakem až do 700 bar. Čím 

vyšší tlak, tím více plynného vodíku lze skladovat. Pro tlak 200 bar lze do tlakových lahvích vehnat 

9 m
3
. Váha obalu a nádrže je v poměru 80:1. Lze využít podzemní zásobníky zemního plynu jako 

skladování čistého vodíku. [6] 

4.2.2 Skladování kapalného vodíku 

Při určitých podmínkách lze zkapalnit vodík, čímž dojde k mnohonásobně větší hustotě energie 

na jednotku objemu. Proces zkapalněný je ovšem značně energeticky náročný a neekonomický. Pro 

uskladnění se používají speciální vícevrstvé kryogenní nádoby s velmi dobrými izolačními vlastnostmi 

s maximálním přetlakem 5 barů. Tyto tzv. Dewarovy nádoby udržují teplotu vodíku  okolo 20K. 

Nevýhodou kryogenních nádob je odpar vodíku, který omezuje uložení vodíku na řádově desítky dní. 

Tekutý vodík se používá jako pohonná hmota v letecké a pozemní přepravě. Velkými problémy jsou 

těsnosti nádrží. Vnitřní stěna se zhotovuje z hliníku či nerez oceli. [14] 

Proces zkapalnění lze zjednodušeně popsat následovně: 

1. stlačení vodíku a odvod kompresního tepla 

2. zchlazení kapalným dusíkem 

3. expanze v expanzní turbíně s ochlazením 

4. expanze na Joule-Thomsonově ventilu (ochlazení až ke zkapalnění) 

 

4.2.3 Skladování pevného vodíku (Metal-hydridy) 

Skladování vodíku v pevných materiálů nabízí potenciál pro bezpečné a efektivní skladování 

vodíku pro stacionární i mobilní aplikace. Principu metal-hydridu je absorpce plynu určitými 
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materiály při vysokém tlaku a chlazení. Pokud začneme následně takový materiál zahřívat, dojde 

k uvolnění vodíku. Při absorpci vodíku do struktury hybridu dochází tedy k uvolnění tepla. Při 

uvolňování vodíku je pak teplo přijímáno z okolí. Výše uvedené reakce jsou obousměrné. Výhodou je 

bezpečný způsob skladování vodíku, který je uvolňován při nízkém tlaku. Nevýhodou je nutnost 

použití velmi čistého vodíku, jinak hrozí ke ztrátě kapacity. Dále mají metal-hydridy nízkou hustotu 

energie. 

 

Obr. 4.3 Metal hydridová nádoba [14] 

 

4.3 Laboratorní výzkum vodíkového akumulačního systému VŠB-TU 

Ostrava 

V moderní experimentální laboratoři VŠB je modelový vodíkový systém zabývající se 

výzkumem v oblasti výroby a spotřeby vodíku (provoz byl zahájen v roce 2007). Probíhá testování a 

měření jednotlivých částí vodíkového akumulačního systému za účelem optimalizace provozu s 

vysokou účinností. Specifikace jednotlivých zařízení akumulačního systému lze nalézt v Příloha III. 

Zdrojem vodíku je elektrolyzér Hogen GC600. Vyrobený vodík se ukládá do tlakových lahvích či do 

metal-hydridových nádob a slouží jako pohon mobilních prostředků či jako palivo pro modul 

palivových článků NEXA Power Module Ballard. V současnosti se zkoumá akumulace elektrické 

energie do vodíku, která se získá za pomoci obnovitelného zdroje energie. Zdrojem elektrické energie 

jsou polykrystalické FV panely Schott Poly 165. Pomocí FV panelů dochází k transformaci slunečního 

záření na energii elektrickou. Systém je řešen jako ostrovní režim s provozem nezávislým na okolní 

síti a byl navržen tak, aby bylo zajištěno nepřetržité napájení na určitém spotřebiči – v současnosti 

světelný spotřebič o výkonu 250 W. Celý systém je nastaven tak, aby byl schopen vyrovnat okamžitý 

přebytek nebo nedostatek elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie. Elektrická 

energie získaná z FV panelů napájí trvale zátěž. V odpoledních hodinách může dojít k přebytku této 

vyrobené energie, kterou lze uložit do olověných akumulátorů, které slouží jako záložní zdroje. Dále 

tento přebytek energie slouží jako zdroj pro elektrolyzér na výrobu vodíku. Dochází k transformaci 

elektrické energie na chemickou, která se uloží do tlakového zásobníku vodíku. Palivový článek pak 
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slouží jako zdroj elektrické energie v době, kdy je nedostatek slunečního záření, jelikož je potřeba 

trvale napájet simulovanou zátěž. 

Vodíkový laboratorní systém v ostrovním režimu se skládá z těchto komponentů: 

 polykrystalické FV panely Schott Poly 165, 

 polovodičové měniče, 

 DC/DC měnič (Sunny Island Charger 40) – na výstupu FV panelů 

 DC/AC střídač (Sunny Island 4282) – na vstupu konstantní AC zátěže 

 DC/DC měnič (SD-1000L-48) – na výstupu modulu PČ 

 olověné baterie Fiamm 12 FLB 300, 

 elektrolyzér Hogen GC600, 

 zásobník vodíku (tlakové láhve či nádoby s metalhydridy) 

 modul palivového článku NEXA Ballard Power Systém, 

 AC zátěž tvořená svítidly, 

 měřící a řídící systémy (PLC moduly, PC měřící stanice, průtokoměry). 

4.3.1 Polykrystalické FV panely Schott Poly 165 

Sklon panelů činí 50° a jsou umístěny na střeše objektu laboratoře. Doposud bylo nainstalováno 

12 těchto polykrystalických panelů, z nichž každý dosahuje výkonu 165 Wp. Celkový instalovaný 

výkon FV panelů činí 1980 Wp. Panely jsou propojeny sério-paralelně, aby bylo zajištěno dostatečné 

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

výkonových ztrát. 

 

Obr. 4.4 FV panely Schott Poly 165 umístěné na střeše laboratoře [11] 

4.3.2 Polovodičové měniče (Sunny Island Charger 40, Sunny Island 4282, SD-

1000L-48) 

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

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

do DC sběrnice a tuto energii dále přivádějí na svorky DC/AC měniče. Dalším DC/DC měničem je 
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SD-1000L-48, který stabilizuje výstupní napětí z modulu palivových článků. DC/AC měnič Sunny 

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

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

napětí pro trvalou zátěž.  

 

Obr. 4.5 Polovodičové měniče Sunny Island Charger 40 (vlevo) a  Sunny Island 4282 (vpravo) 

4.3.3 Olověné baterie Fiamm 12 FLB 300 

Záložní zdroj tvoří celkem 4 olověné gelové bezúdržbové baterie od firmy Fiamm zapojené do 

série s jmenovitou kapacitou 75 A∙h. Řídící systém zajišťuje dobíjení baterií pouze z energie FV 

panelů, nikoliv z modulu palivových článků. Celková energetická kapacita baterií dosahuje 3600 W∙h. 

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

(nabíječ). Pokud vlivem meteorologických podmínek dojde k poklesu slunečního záření pod hodnotu 

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

elektrické energie. Baterie dokážou pokrýt celou spotřebu elektrické energie elektrolyzéru.  

 

Obr. 4.6 Olověné baterie od firmy Fiamm použité v laboratoři [23] 

4.3.4 Elektrolyzér Hogen GC 600 

V laboratoři jsou použity dva nízkoteplotní elektrolyzéry Hogen GC 600. Surovinou pro výrobu 

vodíku je voda při teplotě cca 25 °C. Vodík se produkuje elektrolýzou vody (rozklad 

demineralizované vody při vzniku plynného vodíku a kyslíku). Elektrolýza vody je děj, při kterém se 
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na katodě uvolňuje vodík a na anodě kyslík. Během tohoto procesu dochází ke spotřebě vody a 

elektrické energie. Z důvodu malé vodivosti vody se pracuje s vodními roztoky elektrolytu k dosažení 

vysoké vodivosti. Elektrolýza se provádí za atmosférického tlaku. Výstupem je plynný vodík o tlaku 

13,8 bar a čistotě 99,9999 %. Jedná se o elektrolyzér typu PEM (Proton Exchange Membrane), tj. 

s reverzibilní protonovou iontoměničovou membránou jakožto elektrolytem. Elektrodové vrstvy jsou 

naneseny na obě strany membrány. Tloušťka membrán je při tom menší než 1 mm. Demineralizovaná 

voda se připravuje ve filtrační jednotce Demiwa. Elektrolyzér je napájen z FV panelů v době přebytku 

elektrické energie nebo ze sítě 230 V v rámci samostatného měření na tomto komponentu.  

 

 

Obr. 4.7 Elektrolyzér Hogen GC 600 [4] 

 

Tab. 5 Parametry elektrolyzéru Hogen GC 600 [4] 

Dodávaný tlak 3 – 13,8 bar 

Čistota vodíku 99,9999% 

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

Spotřeba energie < 1200 W 

Maximální průtok vodíku 0 – 600 cm
3
 / min 

Trvanlivost vodní nádrže (od plné do vypínací) 
> 100 hodin nepřetržitého chodu 

> 50 hodin nepřetržitého chodu 

 

Elektrochemická reakce na elektrodách lze vyjádřit rovnicemi: 

Anoda:   2H2O → 4H
+
 + 4e

-
 + O2 

Katoda:   4H
+
 + 4e

-
 → 2H2 

Celková reakce:  2H2O → 2H2 + O2  

U elektrolýzy vzniká tedy dvojnásobné množství vodíku než kyslíku. 
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4.3.5 Tlakové láhve 

Vodík je skladován buď v tlakových lahvích nebo v metal-hydridových nádobách. Tlakové 

láhve mají červené hrdlo, které slouží pro označení hořlavých plynů (vodík, metan, ethen, směs 

dusíku). Tlakové láhve na uskladnění a přepravu vodíku jsou vyrobené z legovaných chrom-

molybdenových ocelí. Je důležité si uvědomit, že je vodík vysoce výbušný při koncentraci se 

vzduchem a to v rozmezí od 4 do 77% a že nesmí být teplota nižší než 10°C. V elektrolyzéru je 

vyroben plynný vodík s čistotou 99,9999%. Ten je skladován ve střech tlakových lahvích o celkovém 

objemu 2Nm
3
. Dle řídícího systému je vodík vyroben, skladován a použit jako palivo pro modul 

palivových článků NEXA. 

 

Obr. 4.8 Tlakové láhve pro uskladnění vodíku 

 

4.3.6 Modul palivového článku NEXA Ballard Power System 

Jedná se o dva nízkoteplotní palivové články typu PEM od firmy Ballard se jmenovitým 

výkonem 1200 W a jmenovitým napětím 26 V. Pomocí palivového článků se vyrábí elektrická energie 

(zpětná přeměna chemické energie na energii elektrickou). Na anodu je přiváděno palivo (H2) 

umístěné v tlakovém zásobníku. Jako okysličovadlo na katodě slouží kyslík, který si modul odebírá ze 

vzduchu. Při provozu modulu palivových článků jsou od DC sběrnice odpojeny olověné baterie. Zátěž 

je napájena pouze z modulu palivových článků přes DC/DC měnič SD-1000L-48 (stabilizuje výstupní 

napětí palivových článků) a střídač Sunny Island 4282. Olověné baterie tedy nejsou nabíjeny přes 

modul palivových článků, ale pouze z energie Slunce prostřednictvím fotovoltaické elektrárny a  

nabíječe Sunny Island Charger 40. Palivový článek spolu s elektrolyzérem jsou v laboratoři VŠB 

umístěny z bezpečnostních důvodů v odvětrávaných digestořích, taktéž se nachází v laboratoři několik 

bezpečnostních čidel na únik vodíku. 
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Tab. 6 Parametry modulu NEXA od firmy Ballard [18] 

Výrobce Ballard Power Systems 

Jmenovitý výkon 1200 W 

Jmenovité napětí 26 V 

Jmenovitý proud 46 A 

Výstupní napětí 22 – 50 V 

 

Palivový článek typu PEM FC, který se nachází v laboratoři je složen ze dvou elektrod a 

polymerní membrány. Katalyzátor je platinový a umístěný na povrchu elektrod s vrstvou hliníku. 

Membrána odděluje elektrody a propouští kladné ionty. 

 

 

Obr. 4.9 Nízkoteplotní palivový článek typu PEM od firmy Ballard 

 

4.3.7 Měřící a řídící systémy v laboratoři VŠB-TUO 

Měření elektrických a neelektrických veličin jednotlivých komponentů akumulačního 

vodíkového systému v laboratoři VŠB-TUO  je provedeno měřícím systémem. Měřená data jsou 

vyhodnocována s vizualizací včetně archivace na PC pomocí naprogramované aplikace v prostředí 

LabView. Celý měřící systém se skládá z napěťových a proudových čidel typu LEM, dvou měřících 

karet NI USB-6218 a dvou PC s vytvořenou aplikací virtuální laboratoře. Aplikace umožňuje 

vyhodnocovat i přechodné děje v systému, a to pomocí nastavených úrovňových změn v čase 

(triggers). Signál z měřících čidel je převáděn a vyhodnocován 16 bitovými měřícími kartami s USB 

rozhraním, což zaručuje jejich mobilitu a přizpůsobivost. Signál je dále zpracován pomocí PC. Měřené 

elektrické veličiny jsou vstupní a výstupní hodnoty napětí a proudu všech komponentů. Hodnoty ze 

střídače Sunny Island 4282 jsou k dispozici  v PC přes komunikační rozhraní RS–485.  
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Řídící systém za účelem automatizace řídí celý provoz vodíkového systému pomocí PLC 

programovatelného automatu Simatic od firmy Siemens (vývojovém prostředí STEP 7 Simatic). 

Ovládat lze systém pomocí dotykového LCD displeje. Vodíkový systém je řízen na základě zvolených 

napěťových úrovní pomocí provozních charakteristik jednotlivých bloků akumulačního systému. 

Pro měření neelektrických veličin slouží průtokoměry, manometry (měří tlak vodíku), regulační 

a kulové ventily. Pro výrobu vodíku v elektrolyzéru je potřeba demineralizovaná voda, která se 

připravuje v osmotické filtrační jednotce Demiwa 10 rosa. Demineralizační zařízení vytváří kvalitnější 

vodu než lze z destilačního přístroje. Spotřeba vody tohoto zařízení je přibližně 3-4 l na 1 l čisté vody. 

Zařízení obsahuje samostatné měření tlaku ve filtrační koloně a měření vodivosti na výstupu. Vodivost 

upravené výstupní vody nepřekračuje hodnotu 1S/cm. Napájení činí 230 V a příkon 25 W. Demiwa 

10 rosa slouží také pro potřeby lékáren. 

Demiwa 10 rosa se skládá z několika komor: 

 filtrační, 

 adsorpční s aktivním uhlím, 

 reverzně-osmozní, 

 iontoměničová se směsným filtrem. 

 

4.4 Vlastní měření z laboratoře palivových článků 

Byly změřeny proudovými a napěťovými čidly výkonové ztráty každého komponentu 

vodíkového akumulačního systému pomocí PC měřící stanice. Pro výpočet účinnosti fotovoltaické 

elektrárny bylo provedeno doplňující měření intenzity slunečního ozáření.  

Celý systém se skládá z těchto pracovních okruhů: 

1. napájení trvalé zátěže z fotovoltaické elektrárny (FV panely, DC/DC měnič, DC/AC střídač, 

zátěž), 

2. napájení trvalé zátěže z olověných baterií (baterie, DC/AC střídač, zátěž) 

3. nabíjení olověných baterií přes nabíječ pomocí fotovoltaických panelů (FV panely, DC/DC 

měnič, baterie), 

4. výroba vodíku elektrolyzérem a jeho následné uskladnění do tlakových lahví (FV panely, 

DC/DC měnič, DC/AC střídač, elektrolyzér, tlakové láhve), 

5. výroba elektrické energie pomocí palivového článku přes měnič. (Tlakové láhve, modul 

palivového článku, DC/DC měnič, DC/AC střídač, zátěž). 

 

 Účelem měření bylo zjistit vstupní a výstupní hodnoty proudu a napětí jednotlivých částí 

zařízení vodíkového systému pro výpočet účinnosti výroby elektrické energie z FV panelů a z modulu 

PČ a účinnost výroby vodíku pomocí elektrolyzéru Hogen. Měření bylo uskutečněno při příznivých 

meteorologických podmínkách s vyšší intenzitou slunečního záření, dne 26.10.2013 od 6:00 do 18:00. 

Blokové schéma autonomního systému je na Obr. 4.10. 
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Obr. 4.10 Blokové schéma experimentální laboratoře VŠB-TU Ostrava [11] 

Popis veličin blokového schématu: 

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

ICHAR Proud nabíjející baterie (A)  

UBAT Napětí na vstupech baterií (V) 

IPV Proud dodávaný z fotovoltaické elektrárny (vstupující do DC/DC měniče) (A) 

UPV Napětí na svorkách fotovoltaických panelů (V) 

IISL Proud spotřebovaný AC/DC měničem (A) 

UISL Napětí na vstupu AC/DC měniče (V) 

ILOAD Proud spotřebovaný AC zátěží (A) 

U230 Napětí na výstupu z AC/DC měniče (V) 

IFC Proud vyrobený z modulu palivového článku (A) 

UFC Napětí na vstupních svorkách DC/DC měniče pro palivové články (V) 

 

Jak už bylo výše zmíněno, systém je řešen jako autonomní v ostrovním režimu, který je řízený 

pomocí PLC programovatelného automatu Simatic. Systém trvale napájí střídavý spotřebič, který tvoří 

světelné zdroje o výkonu 250 W. V ranních hodinách je solární energie nedostačující pro napájení 

trvalé zátěže. V tomto okamžiku (od 6:00 do cca 7:30) pracuje modul palivových článků NEXA, který 

vyrábí elektrickou energii z vodíku pro AC zátěž. Vodík byl vyroben a uskladněn do tlakových nádob 
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z předešlého dne. V Obr. 4.11 si lze povšimnout mírných výkyvů výkonu modulu NEXA. Tento jev je 

způsoben profukováním palivových částí na straně anody. Interval profukování je závislý na spotřebě 

vodíku. Během provozu palivových článků dochází k usazování nečistot a kondenzované vody na 

povrchu anody, což má za následek snížení reakční plochy. Díky tomuto čištění dochází k zvětšení 

průchodnosti rozvodných kanálků a katalyzátoru. Kolísání výkonu palivových článků je tedy 

způsobeno vysílacími impulsy na ventil, které odplaví nečistoty profukováním. Výsledkem je pak 

značné zvýšení napětí a obnovení výkonu. [9] 

 

Obr. 4.11 Výkon modulu palivového článku NEXA 

Od 7:00 postupně roste výkon FV panelů lineárně se solární energií ze Slunce a probíhá 

dobíjení baterií. Intenzita ozáření dosahovala nejvyšších hodnot za celý den ve 12:50, což je doba, kdy 

je Slunce nejvýše na obloze, přesně na jihu. V okamžiku okolo 7:30, kdy výkon FV článků vzroste na 

požadovanou úroveň, dojde k vypnutí modulu palivových článků pomocí řídícího systému Simatic. 

V tuto chvíli je AC zátěž napájena FV panely.  

 

Obr. 4.12 Výkon na fotovoltaických panelech 
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Výkon FV elektráren je proměnlivý a závislý na podnebí, počasí a poloze Slunce na obloze. 

Pokud by se na obloze objevila oblačnost, jejíž důsledkem by bylo snížení výkonu FV panelů, došlo 

by k automatickému sepnutí baterie, která by pokryla tyto výkyvy. 

Na Obr. 4.12 je výkon FV panelů. Při ideálních podmínkách je průběh symetrický, tedy výkon 

stoupá exponenciálně do maximální hodnoty, kde opět exponenciálně klesá. Zde došlo k jistým 

rozdílům, kdy se na obloze objevila  po 12. hodině mírná oblačnost. Na Obr. 4.13 je výkon nabíječe 

Sunny Island Charger, který svým průběhem kopíruje výkon na FV elektrárně, jelikož veškerou 

vyrobenou energii z této elektrárny stabilizuje a využívá pro napájení konstantní zátěže, nabíjení 

baterií či při přebytku solární energie na napájení elektrolyzéru. 

 

 

Obr. 4.13 Výkon nabíječe Sunny Island Charger 

Olověné baterie se nabíjejí až do maximální hodnoty napětí, která je opět stanovena výrobcem. 

Přibližně v čase 10 hodin došlo k plnému nabití baterií. Řídící systém vyhodnotil dostatečné množství 

energie a došlo k zapnutí elektrolyzéru. Energie do elektrolyzéru a AC zátěže je dodávána FV panely 

do doby, než poklesne intenzita slunečního záření pod stanovenou mez (v našem případě po 14. 

hodině). Vyrobený plynový vodík se uloží do tlakových lahví, kde slouží jako palivo pro palivový 

článek. V noci je AC zátěž napájena zprvu z baterií. Avšak při poklesu napětí na bateriích pod 

stanovenou mez dojde k připojení modulu palivových článků do systému, který využívá spotřebovaný 

vodík vyrobený předtím v průběhu dne. Z Obr. 4.14 jsou možné vidět pravidelné cyklické změny 

příkonu elektrolyzéru Hogen GC600. Tento děj je způsoben „natlakováním“ a obnovou reakční vody 

uvnitř elektrolyzéru. Z grafu elektrolyzéru je také patrno při počátku měření větších výkyvů příkonu a 

výkonu.  Při rozběhu elektrolyzéru dochází nejdříve k zahřívání elektrolyzéru na provozní teplotu 

obvodu a tlakování na požadovanou hodnotu. Až při dostatečném zahřátí a natlakování může 

elektrolyzér pracovat na plný výkon. Během tohoto měření pracoval elektrolyzér přibližně od 10:10 do 

14:10. 
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Obr. 4.14 Příkon elektrolyzéru Hogen GC600 

 

Obr. 4.15 Výkon na vstupu střídače Sunny Island 4248 

 

Za dobu 3,8h vyrobil elektrolyzér 148,12 l vodíku. Spotřeba vodíku pro výrobu elektrické 

energie modulem NEXA za dobu 1,5 h dosahovala 333, 26 l. Elektrická energie vyrobená modulem 

palivových článků, včetně vlastní spotřeby modulu, činila 489,83 W∙h. Tato hodnota byla zjištěna 

z programu NEXA pro ukládání dat. Program LABVIEW měří výkon modulu NEXA bez vlastní 

spotřeby. Výsledná hodnota činila 386,96 W∙h (bez vlastní spotřeby). Z těchto údajů je patrné, že 

vlastní spotřeba modulu palivových článků od firmy Ballard při zatížení 250 W tvoří cca 21 % 

(102,86 W∙h) z celkové vyrobené energie. Při výpadku FV elektrárny je zátěž napájena z olověných 

baterií. Přechod ze solárního napájení na provoz z baterie i naopak je plynulý. Ani na okamžik nedojde 

k přerušení stejnosměrného výstupního napětí. Pokud napětí baterie poklesne pod hodnotu 42 V, dojde 

k automatickému odpojení baterie od napájení. Tato minimální mez napětí je nastavena výrobcem. 
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Na Obr. 4.16 je možno vidět zvyšování napětí (nabíjení baterií) až do odpoledních hodin, kdy 

intenzita slunečního záření dosahuje nejvyšších hodnot. Po 12. hodině došlo k poklesu napětí až do 18. 

hodiny (vybíjení). Průběh napětí na bateriích má v odpoledních hodinách kolísavou tendenci, což má 

za následek pokrývání výkyvů výroby elektrické energie z FV panelů vlivem oblačnosti. K mírnému 

poklesu napětí došlo také ke konci 14. hodině, jelikož byl v systému ještě připojen elektrolyzér a 

výkon FV elektrárny nebyl dostatečný pro jeho napájení a zároveň pro napájení trvalé zátěže. Veškeré 

naměřené hodnoty jsem zpracoval prostřednictvím programu MS Excel 2003 a DIAdem 2010, který 

umožňuje ukládat a pracovat s velkým množstvím dat. 

 

Obr. 4.16 Napětí na bateriích 

 

4.4.1 Určení průměrného slunečního výkonu fotovoltaické elektrárny 

Základem pro získání maximálního výkonu je orientace panelu. Ideální je náklon panelu přímo 

na jih. V našich podmínkách je optimální sklon panelu 35°. Snaha tedy je o dopad slunečního záření 

kolmo na panel po co nejdelší dobu, což můžou zajistit trackery. Ovšem je důležité si uvědomit, že se 

jedná o spotřebiče s vlastní spotřebou elektrické energie. Pro ostrovní režim je taková investice 

neefektivní. Průměrný sluneční výkon lze zjistit z webových stránek Evropské komise z [22]. 

V této aplikaci PVGIS z [22] je nutno zadat vstupní údaje: 

 poloha: 49,839307 severní šířky, 18,150707 východní délky, 

 montážní poloha: Pevný systém umístěný na budově, sklon modulu 50°, orientace -2° Jih, 

 použitá databáze pro sluneční záření: PVGIS-CMSAF, 

 jmenovitý výkon FV systému: 1,98 kWp (krystalický křemík), 

 odhadované ztráty v důsledku teploty: 11,5 % (s použitím místní okolní teploty), 

 odhadované ztráty v důsledku úhlové odrazivosti: 2,9 %, 

 předpokládaná účinnost FV panelu: 3 %. 
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Výsledkem jsou tabulky a grafická zobrazení, která obsahují data o průměrné denní a měsíční  

výrobě elektrické energie včetně dat o průměrné teplotě, optimálním sklonu modulu v jednotlivých 

měsících a sluneční intenzitě záření dopadající na FV panel. 

Tab. 7 Hodnoty vygenerované z [22] 

Měsíc 
ED EM HD HM TD IOPT 

(kW·h) (kW·h) (kW·h·m
-2

) (kW·h·m
-2

) (°C) (°) 

leden 2,35 73 1,28 39,7 -1,5 62 

únor 3,64 102 2,06 57,6 1,1 55 

březen 6,11 190 3,55 110 4,2 47 

duben 8,08 242 4,90 147 10,5 35 

květen 7,76 241 4,86 151 15,7 21 

červen 7,67 230 4,85 145 18,3 14 

červenec 7,40 230 4,73 147 20,1 17 

srpen 7,68 238 4,88 151 20,0 30 

září 6,36 191 3,89 117 15,6 43 

říjen 4,48 139 2,66 82,6 11,3 54 

listopad 2,84 85,3 1,60 47,9 5,2 62 

prosinec 2,25 69,8 1,25 38,7 -0,3 61 

Roční průměr 5,56 169 3,38 103 10 35 

Celkem za rok  2030  1230 
 

 

 

 

Obr. 4.17 Měsíční energetický výkon z pevného úhlu FV systému 
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Obr. 4.18 Měsíční ozáření roviny pro pevný úhel 

 

Z Obr. 4.17 a Obr. 4.18 je patrný solární přebytek energie v letním období. V takovém případě 

v praxi dochází k odpojování FV elektrárny. Vodíkový systém je alternativa, jak vyžít tento přebytek 

energie, který elektrolyzér přemění na vodík a následně uloží do tlakových lahví. Pokud by došlo ke 

změně sklonu panelu na optimální úhel 35°, došlo by ke změně produkce pouze v letním období a to 

jejím nárůstem. V zimním období je výkon FV panelů neměnný. Při dimenzování FV elektrárny 

v ostrovním režimu (například pro domácnost) se stanovuje potřebný výkon panelů podle jejich 

nejnižší produkce v roce, aby byla vždy pokryta celá vypočítaná spotřeba elektřiny. Avšak 

v nadprůměrném období produkce by byla vyrobená elektřina přebytečná, což by vedlo k větším 

nákladům za FV panely včetně výkonnějších měničů a akumulátorů. Tato volba by tedy byla značně 

neekonomická. Řešením tohoto problému je použití dalšího zdroje elektrické energie v hybridním 

provozu, např. elektrocentrálu. Takový zdroj bývá použit pouze v kritickém zimním období. 

Elektrocentrála dodává obvykle 20 % z celkové potřeby energie. Dalším důvodem použití 

elektrocentrály je fakt, že bez záložního zdroje by mohlo dojít v dlouhodobých obdobích bez 

slunečního svitu při vybitých baterií ke ztrátě el. energie. S využitím elektrocentrály tento kolaps 

nastat nemůže. Toto je alternativa pokrytí výkonové nerovnováhy výkonu FV elektrárny v roce. 

Laboratoř palivových článků VŠB-TU v Ostravě je pouze experimentální a tudíž není potřeba se 

zabývat tímto problémem. Jedná se pouze o posouzení optimálního sklonu panelů, který by vedl ke 

zvýšení letní produkce FV panelů. Naakumulovaný vodík se dá dále využít jak pro palivové články 

v laboratoři či do elektrických vozidel poháněných vodíkem, které se nacházejí na Vysoké škole 

báňské. [10] 
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4.5 Výpočet účinnosti polykrystalických FV panelů Schott Poly 165 

Hodnoty byly naměřeny v časovém intervalu 10:30 až 13:30, kdy intenzita ozáření dosahovala 

nejvyšších hodnot za celý den. Hodnoty intenzity ozáření polykrystalických panelů Schott Poly 165 

jsou v následující tabulce. 

 

Tab. 8 Hodnoty slunečního ozáření FV panelů v daném časovém období 

Časové období 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 

MPV (W∙m
-2

) 836 865 976 998 994 1065 1084 1087 1067 1064 

 

Z Tab. 8 vyplývá, že ve 12:50 byla dosažena nejvyšší hodnota intenzity ozáření a to 1087 W∙m
-

2
. Z výkonu PPV v čase 12:50lze vypočítat účinnost FV panelů: 

 100
PV

PV
PV 




MS

P
  (%)     (4.1) 

kde PPV je výkon FV panelů v čase 12:50 (W) 

 MPV intenzita ozáření  FV panelů v čase 12:50 (W∙m
-2

) 

 S  plocha FV panelů (m
2
) 

 

Celkovou plochu všech FV panelů lze určit pomocí jejich rozměrů: 

 banS   (m
2
)     (4.2) 

 

kde n je  počet FV panelů (-) 

 a,b  rozměry jednoho FV panelu (m) 

 

2m 75,1581,062,112 S  

% 54,2100
108775,15

52,435
PV 
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4.6 Výpočet účinnosti jednotlivých komponent vodíkového akumulačního 

systému 

Cílem této práce je zjistit energetickou rovnováhu v rámci celého vodíkového systému a 

vypočítat jeho účinnost. Výpočty byly provedeny u jednotlivých komponentů systému. Jednotlivé 

účinnosti lze vypočítat z energií na vstupu a výstupu daného komponentu. Tyto energie lze získat 

z naměřených hodnot proudu a napětí v závislosti na čase. Součinem těchto výsledných účinností lze 

zjistit účinnost celého systému. Do výpočtu nejsou zahrnuty FV panely, jelikož jejich energii lze 

akumulovat do baterií, a tím pádem se jedná o izolovanou soustavu. 

 

4.6.1 Účinnost DC/DC měniče – nabíječ baterií Sunny Island Charger 40 

Sunny Island Charger 40 slouží jako stabilizátor napětí a automaticky nabíjí olověné 

akumulátory. Účinnost DC/DC měniče lze vypočítat podílem energie na výstupu z měniče nabíjející 

baterie a energie na vstupu měniče vyrobená z fotovoltaické elektrárny: 

 100
PV

CHAR
CHAR 

E

E
  (%) (4.3) 

kde ECHAR je elektrická energie dodaná DC/DC měničem – nabíječem baterií (W·h) 

 EPV elektrická energie vyrobená FV panely (W·h) 

 

Elektrická energie na výstupu měniče Sunny Island Charger 40 ECHAR je vypočtena z výkonu 

PCHAR za dobu provozu nabíječky s fotovoltaickou elektrárnou tPV. Jedná se o průměrnou hodnotu ze 

všech naměřených vzorků: 

 h W46,5323PVCHARBATPVCHARCHAR  tIUtPE  (4.4) 

Elektrická energie vyrobená FV panely EPV je vypočítaná z průměrné hodnoty všech 

naměřených vzorků výkonu FV panelů PPV za dobu provozu nabíječky s fotovoltaickou elektrárnou tPV 

dle vzorce: 

 h W39,5481PVPVPVPVPVPV  tIUtPE  (W∙h)      (4.5) 

Po dosazení těchto energií do rovnice 4.3 lze vypočítat účinnost nabíječe baterií Sunny Island 

Charger 40: 

% 12,97100
39,5481

46,5323
100

PV

CHAR
CHAR 

E

E
  

 

 

 



Diplomová práce  Bc. Martin Gruss 

- 46 - 

4.6.2 Účinnost DC/AC měniče – střídač Sunny Island 4282 

Tento střídač transformuje energii z DC sběrnice na jednofázový střídavý výkon. Účinnost 

DC/AC měniče vypočítáme z podílu energie na vstupu střídače a energie spotřebované zátěží. 

Rozlišujeme dva provozní stavy tohoto střídače. V prvním stavu je na vstupu střídače připojena jen 

NEXA (palivové články) a na výstupu pouze zátěž. Výpočet účinnosti střídače je následovný: 

 100
ISL(1)

LOAD(1)

ISL(1) 
E

E
  (%)      (4.6) 

kde ELOAD(1) je  elektrická energie spotřebovaná zátěží, která je napájena pouze z NEXA přes  

  střídač, energie je vypočítaná z výkonu PLOAD(1) za dobu provozu modulu  

  palivových článků tH2 jako průměrná hodnota ze všech naměřených vzorků:  

  LOAD(1)230(1)LOAD(1) IUP   (W·h) 

 EISL(1) elektrická energie spotřebovaná střídačem (na vstupu střídače je jen NEXA, na  

   výstupu pouze zátěž), energie je vypočítaná z výkonu PISL(1) za dobu provozu  

   modulu palivových článků tH2 jako průměrná hodnota ze všech naměřených vzorků: 

   ISL(1)ISL(1)ISL(1) IUP   (W·h) 

% 06,80100
31,363

87,290
ISL(1)   

Ve druhém stavu jsou na vstupu střídače připojeny baterie a FV panely přes nabíječ, na výstupu 

je zátěž buď samostatně či součastně s elektrolyzérem. Pro tento stav lze vypočítat účinnost střídače: 

 100
ISL(2)

ELCLOAD(2)

ISL(2) 



E

EE
  (%)      (4.7) 

kde ELOAD(2) je  elektrická energie spotřebovaná zátěží, která je napájena z baterií a FV panelů  

  přes nabíječ a střídač, energie je vypočítaná z výkonu PLOAD(2) za dobu provozu  

  fotovoltaické elektrárny  a baterie tbat jako průměrná hodnota ze všech naměřených 

  vzorků: LOAD(2)230(2)LOAD(2) IUP    (W·h) 

 EELC elektrická energie spotřebovaná elektrolyzérem na zahřívání, tlakování a  

   výrobu vodíku za dobu provozu elektrolyzéru tELC, energie je vypočítaná z výkonu 

   PELC jako průměrná hodnota ze všech naměřených vzorků: ELC230ELC IUP   (W·h) 

 EISL(2) elektrická energie spotřebovaná střídačem (na vstupu střídače jsou připojeny  

   baterie a FV panely, na  výstupu zátěž buď samostatně či součastně s   

   elektrolyzérem), energie je vypočítaná z výkonu PISL(2) za dobu provozu  

   fotovoltaické elektrárny  a baterie tbat jako průměrná hodnota ze všech naměřených 

   vzorků: ISL(2)ISL(2)ISL(2) IUP   (W·h) 

% 69,93100
46,4207

07,187489,2067
ISL(2) 
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Z těchto vypočítaných hodnot lze stanovit průměrnou hodnotu účinnosti DC/AC měniče – 

střídač Sunny Island 4282: 

 
2

ISL(2)ISL(1)

ISL





  (%)      (4.8) 

% 88,86
2

69,9306,80
ISL 


  

 

4.6.3 Účinnost DC/DC měniče SD-1000L-48 

Měnič SD-1000L-48 slouží ke stabilizaci výstupního napětí palivových článků modulu NEXA. 

 100
FC

SD
SD 

E

E
  (%)      (4.9) 

kde ESD je  elektrická energie spotřebovaná měničem DC/DC  za dobu provozu modulu  

  palivových článků tH2,  vypočítaná z výkonu PSD jako průměrná hodnota ze všech 

  naměřených vzorků: SDSDSD IUP   (W·h) 

% 89,93100
96,386

30,363
SD    

 

4.6.4  Účinnost palivových článků – modul NEXA Ballard Power Systém 

Zprvu je potřeba vypočítat spotřebovanou energii vodíku modulem palivového článku. 

Ekvivalentní množství energie ve spotřebovaném vodíku vychází z naměřených hodnot na výstupu 

DC/DC měniče, proto je potřeba výslednou účinnost podělit účinností měniče pro získání celkové 

účinnosti modulu palivového článku bez uvažování jiných komponentů. Cílem je získat účinnost 

každého komponentu zvlášť. 

Pro účinnost modulu palivového článku NEXA včetně měniče SD-1000 platí vztah: 

 100
H2(S)

FC
FC(SD) 

E

E
  (%)      (4.10) 

kde EFC je  elektrická energie vyrobená modulem palivového článku za dobu provozu  

  palivových článků tH2, energie je vypočítaná z výkonu  PFC jako průměrná hodnota ze 

  všech naměřených vzorků: FCFCFC IUP   (W·h) 

 EH2(S) spotřebovaná energie vodíku modulem palivového článku (W·h) 

 

Elektrická energie EFC je energie na výstupu DC/DC měniče SD-1000, který je připojen na 

výstupu modulu palivových článků. Pro ekvivalentní množství energie ve vodíku EH2, vyrobeného 

elektrolyzérem pro modul palivového článku, platí vztah: 
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 ROVt

molH2

H2(S)

H2(S) UQ
V

V
E   (W∙h)      (4.11) 

kde VH2(S) je  množství spotřebovaného vodíku modulem palivového článku (litry) 

 Qt  velikost elektrického náboje potřebného pro výrobu 1 molu vodíku (A∙h) 

 UROV rovnovážné napětí chemické reakce probíhající v elektrolyzéru (V) 

 VmolH2 objem 1 molu vodíku (VmolH2 = 22,414 dm
3
) 

 

Z jednoho Coulombu vyrobíme 3,1211·10
18

 molekul vodíku. Avogadrova konstanta uvádí, že 

jeden mol vodíku obsahuje 6,022·10
23

 molekul, tzn. že pro výrobu jednoho molu vodíku potřebujeme: 

 hA 596,53sA 192944,8C 8,192944
101211,3

10022,6
18

23

t 



Q  (4.12) 

Napětí UROV je rovnovážné napětí kyslíko-vodíkového článku, při kterém mají reakce v obou 

směrech stejnou rychlost. Číselné vyjádření tohoto napětí při teplotě 25 °C (298 K) je vyjádřeno: 

 
F

G
U C




 

2

25
ROV  (W∙h)      (4.13) 

kde F  je  Faradayova konstanta (F = 9,648·10
4
 C · mol

-1
) 

 ΔG25°C volná Gibbsova energie (ΔG25°C = 237 kJ) 

V 228,1
10648,92

237000
4ROV 


U  

 

Množství spotřebovaného vodíku pro palivový článek: 

 h)H2(S,

H2(S,s)

(S)

h)H2(S,H2(S)H2(S) 60 t
t

Q
tQV 


 (l)      (4.14) 

kde QH2(S) je  průměrný průtok spotřebovaného vodíku (l∙h
-1

) 

 tH2(S,h) doba provozu modulu palivových článků, resp. celkový čas spotřeby vodíku v 

   hodinách (tH2 = 1,4794 h) 

 tH2(S,s) doba provozu modulu palivových článků, resp. celkový čas spotřeby vodíku  

   v sekundách (tH2 = 5326 s) 

 ΣQ(S) součet všech průtoků spotřebovaného vodíku za dobu tH2(S) (l∙min
-1

) 

l 26,3334794,160
5326

65619995
H2(S) 

,
V  

Ekvivalentní množství energie ve spotřebovaném vodíku: 

h W57,978228,1596,53
414,22

26,333
H2(S) E  
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Účinnost modulu palivových článků včetně měniče SD-1000L-48: 

% 13,37100
57,978

30,363
FC(SD)   

Účinnost modulu palivových článků NEXA bez uvažování měniče SD-1000L-48 (účinnost 

výroby elektrické energie z vodíku): 

 100
SD

FC(SD)

FC 



  (%) (4.15) 

% 55,39100
9389,0

3713,0
FC   

 

4.6.5 Účinnost elektrolyzéru Hogen GC600 

 100
ELC(V,2)ELC(V,1)

H2(V)

ELC 



EE

E
  (%)     (4.16) 

kde EH2(V) je ekvivalentní množství energie ve vyrobeném vodíku (W·h) 

 EELC(V,1) elektrická energie spotřebovaná elektrolyzérem na zahřívání a tlakování (W·h) 

 EELC(V,2) elektrická energie spotřebovaná elektrolyzérem na výrobu vodíku (W·h) 

Pro ekvivalentní množství energie ve vodíku EH2(V), vyrobeného elektrolyzérem do zásobníku 

vodíku, platí vztah: 

 ROVt

molH2

H2(V)

H2(V) UQ
V

V
E   (W∙h)     (4.17) 

kde VH2(V) je  množství vyrobeného vodíku elektrolyzérem 

 

Množství spotřebovaného vodíku do zásobníku: 

 h)H2(V,

s)H2(V,

(V)

h)H2(V,H2(V)H2(V) 60 t
t

Q
tQV 


 (l)     (4.18) 

kde QH2(V) je  průměrný průtok vodíku za dobu (l∙h
-1

) 

 tH2(V,h) doba provozu elektrolyzéru, resp. celkový čas výroby vodíku v hodinách 

    (tH2(V) = 3,7408 h) 

 tH2(V,s) doba provozu elektrolyzéru, resp. celkový čas výroby vodíku v sekundách  

   (tH2(V) = 13467 s) 

 ΣQ(V) součet všech průtoků za dobu výroby vodíku tH2(V) (l∙min
-1

) 

l 12,1487408,360
13467

91,8886
H2(V) V  
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Ekvivalentní množství energie ve spotřebovaném vodíku: 

h W92434 228,1596,53
414,22

12,148
H2(V)  ,E  

Účinnost elektrolyzéru: 

% 21,23100
28,174879,125

92,434
ELC 


  

 

4.6.6 Celková účinnost vodíkového akumulačního systému 

Celková účinnost systému, tj. účinnost přeměny energie získané z fotovoltaických panelů do 

energie vyrobené z modulu palivových článků s vodíkem ve stádiu meziproduktu, je následující: 

   100ELCSDFCISLCHARcelk    (%)     (4.19) 

  % 27,71002321,09389,03955,08688,09712,0celk   
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Závěr 

Rozvoj a podpora obnovitelných zdrojů energie neustále roste, což je i cíl Evropské unie, která 

navrhuje pro členské státy podíl OZE na 27% do roku 2030. S takovým masivním rozvojem je potřeba 

řešit spolehlivost dodávky elektřiny z OZE v době bez příznivých přírodních podmínek. S rapidní 

spotřebou fosilních paliv, která převyšuje jejich výrobu a vede k vzrůstu skleníkových plynů, je 

potřeba uvažovat o dalším alternativním sekundárním zdroji energie, jehož výroba a provoz bude mít 

minimální vliv na životní prostředí. Takovým řešením může být vodíková technologie. S vodíkovým 

systémem se začalo uvažovat z důvodu jeho bezemisního provozu, což ho staví jako vhodnou variantu 

pro akumulaci energie z OZE. Vodík je nejrozšířenější prvek ve vesmíru a zároveň třetí nejrozšířenější 

prvek na Zemi. Vodík patří do kategorie obnovitelných zdrojů. Zásoby vodíku ve vodě jsou totiž skoro 

nevyčerpatelné. Lze ho uplatnit v energetice (vodíkový akumulační systém či jako chladící médium 

turboalternátorů), v dopravě či v metalurgii. V rámci akumulace elektrické energie slouží vodík jako 

přenosné médium pro vodíkový systém, který je složený z palivového článku a elektrolyzéru. Vodík 

má totiž nejlepší tepelnou vodivost (až 7krát větší než vzduch) a nízkou viskozitu. Dále je vodík 

14krát lehčí než vzduch a má vysokou hustotu energie na jednotku hmotnosti. 

V první části mé diplomové práce jsem se zabýval teoretickým rozborem akumulace elektrické 

energie. Ke každé alternativě jsem popsal princip činnosti, výhody a nevýhody s cílem získat co 

nejvíce hodnot kritérií pro následný výpočet. Následně jsem provedl multikriteriální analýzu 

akumulačních technologií, které jsem porovnal podle vybraných kritérií: účinnost, životnost, doba 

vybíjení, měrné náklady a hustota energie. Pro tento výpočet jsem využil metodu TOPSIS, která 

pracuje na principu minimální vzdálenosti od ideální varianty. Nejlepší varianta je pak ta, která se blíží 

nejvíce k ideální variantě. Touto variantou se stal akumulátor CAES díky své velké akumulační 

schopnosti a doby vybíjení (až 20 hodin). Na posledním místě se umístil vodíkový akumulační systém. 

Příčinou jsou vysoké měrné náklady, které dosahují desítek tisíc Kč∙kW
-1

 a také nízká účinnost a 

životnost způsobená jednotlivými komponenty celého systému. Investiční náklady se musí snížit, aby 

se tato technologie vyplatila. Životnost vodíkového systému je určena jeho nejslabší částí, což 

představuje iontoměničová membrána palivového článku PEM. V laboratoři VŠB se nachází palivový 

článek od firmy Ballard (dle katalogu dosahuje membrána životnosti 1500 h při nepřetržitém 

provozu). 

V experimentální laboratoři palivových článků VŠB-TU jsem změřil výkonové ztráty pomocí 

PC měřící stanice během všech pracovních cyklů vodíkového systému. Prvním okruhem je napájení 

trvalé zátěže z fotovoltaické elektrárny přes střídač v době, kdy je výkon FV panelů dostatečný. 

V době bez slunečního svitu je zátěž napájena z baterií či přímo z modulu palivového článku. Druhý 

okruh tvoří nabíjení olověných baterií přes nabíječ pomocí fotovoltaických panelů. Výkon FV 

elektrárny roste v čase od ranních do odpoledních hodin, kdy probíhá dobíjení baterií. Třetím 

pracovním cyklem je výroba vodíku elektrolyzérem a jeho následné uskladnění do tlakových lahví. 

Výroba vodíku je zahájena v odpoledních hodinách při plném nabití baterií. FV panely v tomto 

okamžiku napájejí AC zátěž i elektrolyzér. Zde je energie mařena pro zahřátí a natlakování 

elektrolyzéru. Za dobu 3,8 h vyrobil elektrolyzér 148,12 l vodíku. Případnou nerovnováhu intenzity 

slunečního záření pokrývají baterie. A nakonec cyklus výroby elektrické energie pomocí palivového 

článku přes měnič. Modul NEXA využívá jako palivo vodík, který byl vyroben předešlý den. Dochází 



Diplomová práce  Bc. Martin Gruss 

- 52 - 

k přeměně chemické energie na elektrickou pro napájení AC zátěže. Spotřeba vodíku pro výrobu 

elektrické energie modulem NEXA za dobu 1,5 h dosahovala 333,26 l. Elektrická energie vyrobená 

modulem palivových článků, včetně vlastní spotřeby modulu, činila 489,83 W∙h. Tyto pracovní 

okruhy byly naměřeny od 6:00 do 18:00. V noci je pak trvalá zátěž napájena nejdříve z baterií. Při 

poklesu napětí na stanovenou mez převezme funkci napájení zátěže modul palivových článků. 

Dále jsem vyhodnotil účinnost hlavních částí akumulačního systému, kterými byly: nabíječ 

Sunny Island Charger, střídač Sunny Island 4248, elektrolyzér Hogen GC600 a palivový článek Nexa 

Ballard. Účinnosti jsem vypočítal z naměřených dat prostřednictvím programu DIAdem 2010 a 

LABVIEW. Pro nabíječ vyšla účinnost 97,12 %, střídač 86,88 %, elektrolyzér 23,21 % a palivový 

článek 39,55 %. Celková účinnost je výsledkem součinu účinností všech dílčích částí systému. Pro 

vodíkový akumulační systém v laboratoři palivových článků VŠB-TU v Ostravě jsem vypočítal 

účinnost 7,27 %. Tato hodnota vyšla velmi nízká a je dána nízkou účinností elektrolyzéru, který je 

jednoznačně  nejslabším článkem uvedeného systému. Elektrolyzér Hogen GC600 produkuje vodíku 

vysoké čistoty 99,9999 %. Tak vysoká čistota vodíku není z energetického hlediska pro náš systém 

nutná. I přes zjištěnou nízkou účinnost laboratorního vodíkového systému a výsledky stanovené 

multikriteriální analýzou je akumulace do vodíku v budoucnosti nadějná a vysoce perspektivní.  

Hlavní výhodou vodíkového hospodářství je jeho čistota spalování. Při přeměně chemické 

energie v palivu (vodík) na elektrickou energii pomocí palivového článku, nevznikají žádné nečistoty, 

pouze voda a teplo. Nevýhodou je potřeba čistého vodíku, který se na zemi téměř nevyskytuje. 

Vyskytuje se hlavně ve sloučeninách, například s kyslíkem (H2O), čímž vzniká problém jeho získávání 

a zpracování. Výroba vodíku je již technicky k dispozici elektrolýzou (nutnost dodání spotřebované 

vody, na kterou je vodík vázán).  Je potřeba do budoucna snížit investiční náklady a zvýšit účinnost 

celého systému. Vodíkový akumulační systém je alternativou pro skladování přebytečné energie 

vyrobené v letním období z FV elektrárny a také pro pokrývání výkonové nerovnováhy z OZE. 



Diplomová práce  Bc. Martin Gruss 

- 53 - 

Seznam použité literatury 

Monografické publikace 

[1] HRADÍLEK, Z. Elektroenergetika distribučních a průmyslových zařízení. Ostrava: Montanex, 

2008. 364 s. ISBN 978-80-7225-291-6. 

[2] MASTNÝ, P. a kol. Obnovitelné zdroje elektrické energie. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2011. 254 s. 

ISBN 978-80-01-04937-2. 

[3] HRADÍLEK, Z., MOLDŘÍK P. Akumulace elektrické energie získané z obnovitelných zdrojů. 

Energetika: odborný recenzovaný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a použití energie. 

Praha: Calamarus, 2010, roč. 60, č. 4, s. 228-231. ISSN 0375-8842. 

[4] VACULÍK, J., HRADÍLEK, Z., MOLDŘÍK, P., Vodíková technologie – užití metody MCA 

WSA. Proceedings of the 14th International Scientific Conference: Electric Power 

Engineering 2013. Dlouhé Stráně, 2013. s. 673-656. ISBN 978-80-248-2988-3. 

[5] CENEK, M. Akumulátory od principu k praxi. Praha: FCC Public, 2003. 248 s. ISBN 80-

86534-03-0. 

[6] BALAJKA, L. Vodík a iné nové nosiče energie. 1. vyd. Bratislava: ALFA, 1982. 303s. ISBN 

63-128-82. 

[7] BARTOŠ, V.: Obnovitelné zdroje energií, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 296 s. ISBN 

978-80-247-3250-3. 

[8] MOLDŘÍK, P., GURECKÝ, J, HRADÍLEK, Z. Utilisation of MCA8 for comparison of 

systems for storage of energy gained from RES. In 2010 9th International Conference on 

Environment and Electrical engineering. Wroclaw: Reprotechnika Wroclaw, 2010. 473-476 s. 

ISBN 978-1-4244-5374- 0. 

[9] SOKANSKÝ, K., MINAÍK, D. Provozní charakteristiky palivového článku typu PEM a jeho 

laboratorní připojení do sítě. Hydrogen Technologies - Fuel Cell Application 2008. Ostrava: 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1753-8. 

[10] GRUSS, M.  Průzkum trhu - fotovoltaické a solární systémy. Ostrava, 2012. Bakalářská práce. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

Katedra elektroenergetiky. 

[11] VACULÍK, J., HRADÍLEK, Z., MINAŘÍK, D., MOLDŘÍK, P. Calculation of Efficiency of 

Hydrogen Storage System at the Fuel Cells Laboratory. Sborník konference ELECTRIC 

POWER ENGINEERING 2014. Brno: Vysoké učení technické, Ústav elektroenergetiky, 

2014. ISBN 978-80-214-4094-4. 



Diplomová práce  Bc. Martin Gruss 

- 54 - 

[12] GEITMANN, S. Wasserstoff & Brennstoffzellen: Die Technik von Morgen, Hydrogeit Verlag. 

Germany: Kremmen, 2004. 300 s. ISBN 3-937863-04-4 

[13] GEITMANN, S. Energiewende 3.0 : mit Wasserstoff und Brennstoffzellen, Hydrogeit Verlag. 

Germany: Oberkrämer, 2012. 235 s. ISBN  978-3-937863-16-0, 

[14] MINAŘÍK, D., MOLDŘÍK, P., VACULÍK, J. Various Ways of Hydrogen Storage Suitable for 

Combination with Renewable Sources. The 7
th
 International Scientific Symposium 

ELEKTROENERGETIKA, Slovensko: Stárá Lesná. 2013. 

 

Elektronické zdroje  

 [15] Energy Storage Association. Energy Storage Technologies [online]. [cit. 2013-10-15]. 

Dostupné na www: <http://energystorage.org/energy-storage/energy-storage-technologies>. 

 [16] SAHAY K., DWIVEDI B. Electrical Power Quality & Utilization Magazine Volume 4, Issue 

1. Leonardo Energy [online]. 2009. [cit. 2013-11-17]. Dostupné na www: 

<http://www.leonardo-energy.org/sites/leonardo-energy/files/root/EPQU/MVol4No1/epqu41-

storage.pdf> 

[17] DE BOER, P., RAADSCHELDERS, J. Flow batteries. Leonardo Energy [online]. 2007. [cit. 

2013-11-18]. Dostupné na www: <http://www.leonardo-energy.org/sites/leonardo-

energy/files/root/pdf/2007/Briefing%20paper%20-%20Flow%20batteries.pdf> 

[18] Nexa™. Power Module User’s Manual, MAN5100078. Ballard [online]. 2003. [cit. 2013-11-

17]. Dostupné na www: <http://my.fit.edu/~swood/Fuel%20Cell%20Manual.pdf> 

[19] SCHOENUNG, M. S., HASSENZAHL, W. V. Hydrogen Energy Storage Comparison. Sandia 

National Laboratories [online]. 2003. [cit. 2013-11-18]. Dostupné na www: 

<http://prod.sandia.gov/techlib/access-control.cgi/2003/032783.pdf> 

[20] MOTYKA T., Hydrogen Storage Solutions in Support of DoD Warfighter Portable Power 

Applications. Savannah River National Laboratory [online]. 2009. [cit. 2013-11-18]. Dostupné 

na www: <http://ammtiac.alionscience.com/pdf/AQV4N1_ART07.pdf> 

[21] Energy Storage News. Isothermal Compressed Air Energy Storage [online]. 2012. [cit. 2013-

11-16]. Dostupné na www: 

<http://www.energystoragenews.com/Isothermal%20Compressed%20Air%20Energy%20Stor

age.htm> 

 [22] EC.EUROPA. Fotovoltaický informační systém PVGIS [online]. [cit. 2014-2-26]. Dostupné na 

www: <http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#> 



Diplomová práce  Bc. Martin Gruss 

- 55 - 

[23] Beacon Power Corp. Advanced Flywheel Energy Storage Stabilizes Grid [online]. 2010. [cit. 

2014-3-02]. Dostupné na www: <http://globalwarming-arclein.blogspot.cz/2010/10/advanced-

flywheel-energy-storage.html> 

[24] PV Magazine. Banking energy [online]. 2010. [cit. 2014-3-02]. Dostupné na www: 

<http://www.pv-magazine.com/archive/articles/beitrag/banking-energy_100001429/86/?tx 

_ttnews[backCat]=38&cHash=30653d49d3d45a11b19bf81476fa87f0> 

[25] Blue Box Batteries. Fiamm 12FLB300 12V 75Ah VRLA Battery. [online]. [cit. 2014-04-16]. 

Dostupné na www: <http://www.blueboxbatteries.co.uk/products/12flb300-battery> 

[26] TUČEK, V., DVOŘÁKOVÁ, L., HANZAL, J. Vodík, dokument 03/04. Česká asociace 

technických plynů [online]. 2004. [cit. 2014-04-02]. Dostupné na www: 

<http://www.catp.cz/publikace/vodik.pdf> 

[27] ŠKOPEK, P. Techbox: Bez baterie se mobilní telefon neobejde [online]. 2013. [cit. 2014-04-

20]. Dostupné na www: 

<http://mobilenet.cz/clanky/techbox-bez-baterie-se-mobilni-telefon-neobejde-11791> 

[28] Bateria Slaný CZ. Niklkadmiový akumulátor (NiCd) [online]. [cit. 2014-04-20]. Dostupné na 

www: <http://www.bateria.cz/editor/image/stranky3/Image/nicd_nimh.jpg> 

[29] CEZ, s.r.o. Cesty k akumulaci elektrické energie [online]. [cit. 2014-04-20]. Dostupné na 

www: <http://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/encyklopedie-

energetiky/06/cesty_1.html> 

[30] SCHOTT Solar AG. Crystalline module with POLY [online]. [cit. 2014-05-3]. Dostupné na 

www: <cellshttp://www.zularistan.com/pdf/schott/SCHOTT_POLY_165-170-175-

180_en.pdf> 

[31] SMA Solar Technology AG. Sunny Island Charger 40 [online]. [cit. 2014-05-3]. Dostupné na 

www: <http://www.sma-czech.com/cs/produkty/stridace-pro-ostrovni-systemy/sunny-island-

charger-40.html> 

[32] 1AlphaSolar.cz. SMA Sunny Island SI 4248 4200 W island invertor [online]. [cit. 2014-05-3]. 

Dostupné na www: <http://1alphasolar.cz/produkt-185-sma-sunny-island-si-4248-4200-w-

island-inverter> 

[33] MEAN WELL. 1000W Single Output DC-DC Converter Series SD-1000 [online]. [cit. 2014-

05-3]. Dostupné na www:  <http://www.mean-well.cz/assets/data/SD-1000-spec.pdf> 

[34] PROTON ON SITE. HOGEN S Series Hydrogen Generation System [online]. [cit. 2014-05-

3]. Dostupné na www:  <http://www.protononsite.com/products/laboratories/133.html> 



Diplomová práce  Bc. Martin Gruss 

- 56 - 

Seznam obrázků 

Obr. 1.1 Rozdělení akumulačních soustav [2] .............................................................................. 2 

Obr. 1.2 Nabíjecí a vybíjecí cyklus olověných akumulátorů [27] ................................................ 7 

Obr. 1.3 Složení NiCd akumulátoru [28] ...................................................................................... 8 

Obr. 1.4 Sodíková baterie [2] ...................................................................................................... 10 

Obr. 1.5 Princip průtokové baterie [2] ........................................................................................ 11 

Obr. 1.6 Palivový článek typu PEM [2] ...................................................................................... 13 

Obr. 1.7 Vysokorychlostní setrvačník 100 kW∙h (Beacon Power Corporation) [23][24] .......... 15 

Obr. 1.8 Schematický princip CAES [2] ..................................................................................... 16 

Obr. 1.9 Přečerpávací vodní elektrárna [7] ................................................................................. 17 

Obr. 1.10 Malý supravodivý akumulátor UPS [29] .................................................................... 19 

Obr. 1.11 Rozdělení systémů podle nákladů na jednotku energie [15]....................................... 20 

Obr. 1.12 Životnost a účinnost akumulačních systémů [15] ....................................................... 21 

Obr. 1.13 Výkonové požadavky na akumulační soustavy [15]................................................... 21 

Obr. 3.1 Vyhodnocení vybraných variant akumulace pomocí metody TOPSIS ........................ 26 

Obr. 4.1 Schéma akumulace a spolupráce OZE s elektrickou sítí.[2] ......................................... 27 

Obr. 4.2 Fázový diagram vodíku [14] ......................................................................................... 28 

Obr. 4.3 Metal hydridová nádoba [14] ........................................................................................ 30 

Obr. 4.4 FV panely Schott Poly 165 umístěné na střeše laboratoře [11] .................................... 31 

Obr. 4.5 Měniče Sunny Island Charger 40 (vlevo) a  Sunny Island 4282 (vpravo) .................... 32 

Obr. 4.6 Olověné baterie od firmy Fiamm použité v laboratoři [23] .......................................... 32 

Obr. 4.7 Elektrolyzér Hogen GC 600 [4] .................................................................................... 33 

Obr. 4.8 Tlakové láhve pro uskladnění vodíku ........................................................................... 34 

Obr. 4.9 Nízkoteplotní palivový článek typu PEM od firmy Ballard ......................................... 35 

Obr. 4.10 Blokové schéma experimentální laboratoře VŠB-TU Ostrava [11] ........................... 37 

Obr. 4.11 Výkon modulu palivového článku NEXA .................................................................. 38 

Obr. 4.12 Výkon na fotovoltaických panelech............................................................................ 38 

Obr. 4.13 Výkon nabíječe Sunny Island Charger ....................................................................... 39 

Obr. 4.14 Příkon elektrolyzéru Hogen GC600 ........................................................................... 40 

Obr. 4.15 Výkon na vstupu střídače Sunny Island 4248 ............................................................. 40 

Obr. 4.16 Napětí na bateriích ...................................................................................................... 41 

Obr. 4.17 Měsíční energetický výkon z pevného úhlu FV systému ........................................... 42 

Obr. 4.18 Měsíční ozáření roviny pro pevný úhel ...................................................................... 43 

 



Diplomová práce  Bc. Martin Gruss 

- 57 - 

Seznam tabulek 

Tab. 2.1 Návrh variant a kritérií pro posouzení .......................................................................... 23 

Tab. 2.2 Saatyho matice párových porovnání ............................................................................. 24 

Tab. 2.3 Vypočtené váhy kritérií s maximalizační a minimalizační hodnotou ........................... 24 

Tab. 3.1 Výsledky dle metody TOPSIS ...................................................................................... 25 

Tab. 4.1 Parametry elektrolyzéru Hogen GC 600 [4] ................................................................. 33 

Tab. 4.2 Parametry modulu NEXA od firmy Ballard [18] ......................................................... 35 

Tab. 4.3 Hodnoty vygenerované z [22] ....................................................................................... 42 

Tab. 4.4 Hodnoty slunečního ozáření FV panelů v daném časovém období .............................. 44 

 

 


