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Abstrakt: 

Tato diplomová práce se zabývá moţností kombinace solární a vodíkové technologie do 

jednoho společného systému. V první kapitole je teoretický rozbor solární technologie. Druhá 

kapitola obsahuje teoretický rozbor vodíkové technologie. Ve třetí kapitole je provedeno 

praktické měření výroby vodíku s vyuţitím energie produkované fotovoltaickým systémem. 

Čtvrtá kapitola obsahuje praktické měření výroby elektrické energie z vodíku pomocí modulu 

palivového článku typu PEM. V páté kapitole je teoretický popis hybridního energetického 

systému experimentální laboratoře palivových článků VŠB-TUO. V této kapitole jsou také 

výsledky z měření hybridního energetického systému. Šestá kapitola obsahuje výpočet účinnosti 

jednotlivých částí energetického hybridního systému a celkovou účinnost tohoto systému. V 

sedmé kapitole je proveden teoretický výpočet moţného mnoţství  vyrobeného vodíku z energie 

solárních panelů za pouţití dat v databázi PVGIS. 

Klíčová slova: 

Fotovoltaický článek, fotovoltaický panel, účinnost, vodík, palivový článek, PEM, elektrolyzér, 

hybridní energetický systém 

 

Abstract: 

This diploma thesis deals with the possibility of combining solar and hydrogen technologies 

into one common system. The first chapter is theoretical analysis of solar technology. The 

second chapter provides a theoretical analysis of hydrogen technology. The third chapter is 

made practical measurement of hydrogen production using the energy produced by the 

photovoltaic system. The fourth chapter contains practical measurement of electric energy from 

hydrogen using the PEM fuel cell. The fifth chapter is a theoretical description of a hybrid 

power system experimental laboratory fuel cells VSB-TUO. In this chapter there are the results 

of measurements on hybrid energy system. The sixth chapter contains a calculation of 

individual parts of the energy efficiency of the hybrid system and the overall efficiency of this 

system. In the seventh chapter, there is a theoretical calculation of the possible amount of 

hydrogen produced from solar energy panels using data in the database PVGIS. 

Key words: 

Photovoltaic cell, photovoltaic panel, efficiency, hydrogen, fuel cell, PEM, electrolyser, hybrid 

power system   



 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

°C- stupeň Celsia 

A- Ampér 

AC- střídavý proud ( Alternating Current), jednotka: A 

Ah- Ampérhodina 

Al- hliník  

AM- Amplitudová Modulace 

amu- atomová hmotnost (atomic mass unit) 

Ca- vápník 

DC- stejnosměrný proud (Direct Current), jednotka: A 

eV- elektronvolt 

GPS- globální navigační systém (Global Positioning System) 

H- vodík 

hm.- hmotnost, jednotka: g 

kg-kilogram 

kJ- kilojoule 

kWh- kilowatthodina 

kWp- kilowatt peak 

l- litr 

Li- lithium 

m
2
- metr čtvereční 

Mg- hořčík 

min- minuta 

mm- milimetr 

MPa- megapascal 

MW- megawatt 

Na- sodík 

NASA- Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (National Aeronautics and Space 

 Administration) 



 

nm- nanometr 

PEM- protonová membrána (Proton Exchange Membrane) 

PET- polyethylen 

PLC- programovatelný logický automat 

p-n přechod- positiv-negativ přechod 

ppm- jedna miliontina (parts per milion) 

PVF- polyvinylfluorid 

PVGIS- fotovoltaický geografický informační systém (Photovoltaic Geographical 

 Information System) 

s- sekunda 

Si- křemík 

tj.- to je 

USB- univerzální sériová sběrnice (Universal Serial Bus) 

USD- americký dolar 

UV- ultrafialové 

V- Volt 

vodivost n- vodivost záporná 

vodivost p- vodivost kladná 

W- Watt 

Wh- Watthodina 

Wp- Watt peak 

 

Poznámka:  

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

 

V průběhu několika posledních let došlo k velkému nárůstu výstavby solárních elektráren. 

Tyto elektrárny mají velmi negativní vliv na stávající elektrizační soustavu. Při slunečném 

počasí dodávají fotovoltaické elektrárny poměrně velké mnoţství elektrické energie, ale v 

důsledku povětrnostních vlivů  dochází ke značným výkyvům v dodávkách této energie. V 

nočních hodinách musí být energie produkovaná solárními elektrárnami nahrazena jiným 

zdrojem energie, proto jsou vytvářeny různé hybridní systémy. Přebytečná elektrická energie ze 

solárních elektráren se ukládá pro stav, kdy solární elektrárna není schopna dodávat poţadovaný 

výkon. Tato ukládaná energie by měla nahradit vzniklé výpadky energie ze solární elektrárny. 

Má diplomová práce pojednává o jedné z moţností takového hybridního systému na bázi 

vodíkové technologie. 

První kapitola této práce je zaměřena na teoretický popis produkce elektrické energie 

prostřednictvím fotovoltaických panelů. Je zde popsán princip funkce fotovoltaického článku. 

Následně je zde uvedeno rozdělení fotovoltaických článků podle způsobu jejich výroby a podle 

materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. Dále je zde srovnání několika fotovoltaických článků. 

 Druhá kapitola obsahuje teoretický popis vodíkové technologie. Je v ní uveden přehled 

moţné výroby vodíku. Problematika bezpečného nakládání s vodíkem a moţnosti jeho 

skladování. V této části je také popsán princip funkce palivových článků a jejich rozdělení. 

Následně je podrobněji popsán palivový článek PEM a také PEM elektrolyzér.  

Třetí kapitola obsahuje měření výroby vodíku PEM elektrolyzérem pomocí elektrické 

energie vyrobené fotovoltaickými panely.  

Ve čtvrté kapitole jsou výsledky z měření výroby elektrické energie pomocí PEM modulu 

palivového článku.  

Pátá kapitola je zaměřena na popis hybridního energetického systému v experimentální 

laboratoře palivových článků VŠB-TUO. Je zde uveden popis jednotlivých součástí systému i s 

popisem jejich funkcí. Následně jsou v této kapitole výsledky z měření provedených na tomto 

hybridním energetickém systému ze dne 25. března 2015.  

V šesté kapitole je provedena energetická bilance hybridního energetického systému. Jsou 

zde spočítány účinnosti jednotlivých komponentů tohoto systému a následně z nich dopočítána 

celková účinnost tohoto energetického systému. 

Sedmá kapitola obsahuje simulaci moţné výroby elektrické energie fotovoltaickými panely a 

její ukládání v podobě vodíku. Simulace je provedena z dat získaných v databázi PVGIS.  
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1 Teoretický rozbor solární technologie 

 

Slunce předá kaţdý rok Zemi energii o objemu 1,5 triliard kWh. Přibliţně 30 % pohltí 

atmosféra, takţe na zemský povrch dopadne kolem 1 triliardy kWh. Asi 125 bilionů kWh tvoří 

naše primární spotřeba energie. Kaţdý rok získá Země 8000krát víc energie, neţ je celosvětová 

primární spotřeba. Z toho plyne, ţe by lidstvu stačila energie ze Slunce, která se dostane na 

Zemi v průběhu něco více neţ jedné hodiny, aby pokryla celoroční primární spotřebu. [1] 

Fotovoltaika znamená přímou transformaci slunečního záření na elektřinu. Mluvíme-li o 

výrobě elektřiny, myslíme tím generování elektrického proudu. Elektrický proud je tvořen 

proudem elektronů, jeţ probíhají od záporného pólu zdroje přes zátěţ nazpět do kladného pólu 

zdroje[1].  

 

1.1 Fyzikální princip polovodičového fotovoltaického článku 

K tomu, abychom transformovali energii proudu fotonů (sluneční záření) v energii 

pohybujících se elektronů (elektrický proud), nám stačí dvě věci:  

-volné elektrony, 

-elektrický potenciál, jeţ je rozpohybuje směrem ze zdroje do spotřebiče. 

Volné elektrony nejsou problém, nalézají se v kaţdém kovu; problém spočívá v dodávání 

potřebné energie a usměrnění jejich toku ţádaným směrem. Záření se za daných okolností 

chová, jako kdyby jej tvořil proud částic, které Albert Einstein nazval fotony. Foton slunečního 

záření umí předávat svou energii elektronu v kovu nebo v polovodiči, samotný přenos energie 

ze záření na elektrony tedy lze provést. Jiţ od 19. století je dokázáno, ţe kdyţ ozařujeme povrch 

kovu zářením, nastává uvolnění elektronů z jeho povrchu. Je-li energie záření dost velká, 

vylétne elektron z povrchu kovu a po něm zbude v kovu kladný náboj - fyzikové mu říkají díra. 

Jedná se o fotoelektrický jev. Jestliţe ale elektron zůstane v kovu, pak je opět velmi rychle 

přitaţen k díře, jeţ po něm zbyla, a jeho energie se vyzáří v podobě neuţitečného tepla. Proto 

potřebujeme od sebe oddělit elektrony a díry a "přinutit" elektrony, aby předtím, neţ "se vrátí" 

zpět do díry, proběhly elektrickým obvodem a vyzářily energii získanou ze slunečního svitu 

formou uţitečné práce v našem spotřebiči. Tohoto oddělení lépe docílíme v polovodičích neţ v 

kovech.  

Polovodiče jsou materiály, které mají elektrické vlastnosti někde na pomezí kovů a izolantů, 

tj. nemají volné elektrony jako kovy, ale poměrně jednoduše tam mohou vznikat (teplem nebo 

dopadem slunečního záření). K výše uvedenému oddělení elektronů z děr je třeba vytvořit v 
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polovodiči takzvaný p-n přechod. Tento p-n přechod tvoří základ celé naši moderní elektroniky 

a pochopení toho, jak funguje, je nezbytné pro chápání fotovoltaického článku. Podstatu vzniku 

p-n přechodu můţeme vysvětlit na nejdostupnějším polovodičovém materiálu - křemíku.  

Pevný křemík tvoří mříţka atomů křemíku, jeţ jsou vzájemně spojeny kovalentními vazbami 

a na rozdíl od kovů se v této látce ţádné volné elektrony nenacházejí. Kovalentní vazby v 

křemíku nemají takovou pevnost, jakou má například uhlík (ve formě diamantu). K uvolnění 

elektronů z jejich vazeb můţeme u křemíku dodat celkem malé mnoţství energie; fyzikové 

mluví o tom, ţe křemík má jen malou vzdálenost mezi posledním obsazeným (valenčním) 

orbitalem a prvním neobsazeným. Při pokojové teplotě obsahuje proto vţdy nějaké (malé) 

mnoţství elektronů dostatečnou energii na to, aby se uvolňovaly z pevných vazeb a dostaly do 

neobsazeného (vodivostního) pásu viz obrázek 1.1.. Křemík proto (na rozdíl od diamantu) v 

malém mnoţství vede elektrický proud. Se zvyšováním teploty se stává křemík více a více 

vodivý - díky tomu, ţe se do vodivostního pásu dostává více elektronů. Podobný stav vzniká i 

při osvětlení křemíku slunečním zářením [2] [3]. 

 

Obrázek 1.1. Valenční a zakázané pásy v polovodiči [2] 

 

Vodivost se výrazně změní, kdyţ křemík obsahuje určité příměsi. Většinou se přidává malé 

mnoţství boru či fosforu - jde o takzvané dopování křemíku. Fosfor obsahuje ve valenční sféře 

5 elektronů, ale ve vazbách s okolními atomy křemíku se mohou uplatnit jen 4 elektrony. 

Dopováním křemíku fosforem vznikne polovodič typu n (obrázek 1.2. A), který má nadbytečné 

elektrony a je proto více vodivý neţ čistý křemík. Podobně příměsí boru (se 3 elektrony) 

vznikne polovodič typu p (obrázek 1.2. B) s nadbytečnými dírami (místy, kde chybí elektron).  
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A)   B)  

Obrázek 1.2. Schematické znázornění struktur polovodiče:  A) Příměsový polovodič typu n

 B) Příměsový polovodič typu p [4] 

 

Kdyţ se těsně spojí oba typy polovodiče, vytvoří se v místě jejich kontaktu tenká vrstva, 

které se říká p-n přechod  mající zajímavé a uţitečné vlastnosti. Koncentrace elektronů je větší v 

polovodiči typu n neţ v polovodiči typu p, s koncentrací děr je to naopak. Kdyţ spojíme spolu 

polovodič typu n a polovodič typu p, nastane to, ţe ve snaze vyrovnat koncentrace difundují 

elektrony do části p a díry do části n. Vţdy, kdyţ se setká díra a elektron, nastane takzvaná 

rekombinace nábojů (elektron "zapadne" do díry). Pohyb nabitých částic na opačné strany však 

brzy skončí, jelikoţ po elektronech zůstanou v polovodiči typu n kladně nabité náboje a po 

dírách v polovodiči typu p záporné náboje.  

Vzniklé elektrické pole další difuzi přeruší, a proto dojde k přesunu jen malého mnoţství 

elektronů a děr v blízkosti p-n přechodu a nastane rovnováha, kdy stejné mnoţství elektronů, 

které projde v důsledku difuze, je přetaţeno zpátky působením elektrického pole. Výsledkem 

operace je značné sníţení vodivosti v oblasti p-n přechodu a vytvoření elektrického potenciálu 

(na p-části přechodu je záporný náboj a na n-části kladný). Této vlastnosti p-n přechodu se uţívá 

v usměrňovacích diodách. Kdyţ zapojíme na stranu p kladný pól zdroje napětí ("odsáváme" 

odtud elektrony) a na stranu n záporný pól zdroje (přitékají tam elektrony), můţe proud p-n 

přechodem procházet. Kdyţ polaritu obrátíme, a tím mnoţství elektronů v části n sníţíme, k 

toku proudu nedochází.  

Vlastní fotovoltaický článek je jakoby taková velkoplošná dioda. Je vyroben tak, ţe v 

tenkém plátku křemíku je v malé hloubce pod povrchem vyroben p-n přechod opatřený z obou 

stran vhodnými kovovými kontakty. Pokud na něj dopadá sluneční záření, vytvářejí se volné 

elektrony a díry. Elektrické pole p-n přechodu je oddělí a odešle na opačné strany; elektrony do 

vrstvy typu n, jeţ se tak stane záporným pólem fotovoltaického článku, a díry do vrstvy typu p, 

jeţ tvoří kladný pól (obr. 1.3.) [2].      
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Obrázek 1.3. Princip činnosti fotovoltaického článku [5] 

 

Napětí fotovoltaického článku je určeno pouţitým polovodičem; v případě křemíku je to asi 

0,6 V a při zatíţení ještě o málo klesá (uvádí se, ţe při optimálním proudu, kdyţ je výkon 

článku maximální, je napětí 0,5 V). Vzhledem k tomu je potřebné spojovat řadu článků do série, 

aby se získalo prakticky vyuţitelné napětí (zpravidla se uţívají moduly s 36 nebo 72 články, jeţ 

dávají 18 nebo 36 V).  

Jak jiţ bylo řečeno, fotovoltaický článek můţe vyuţít jen ty fotony, jejichţ energie je větší 

neţ rozdíl energie mezi valenčním a vodivostním pásem u zvoleného polovodiče. Křemíkový 

článek můţe vyuţít fotony s energií větší neţ přibliţně 1,1 eV, coţ představuje záření o vlnové 

délce niţší neţ 1100 nm (pro fotony je dáno, ţe čím je jejich vlnová délka kratší, tím větší mají 

energii). Sluneční záření, které prochází atmosférou, obsahuje fotony s energiemi od 0,5 eV 

(infračervené záření) do asi 2,9 eV (ultrafialové záření). Do oblasti vyuţitelné křemíkovými 

články patří velká část energie slunečního záření - to je také jeden z důvodů, proč se křemík 

pouţívá (obr. 1.4.). 

 Energie fotonů s kratší vlnovou délkou (větší energií) ale není pouţita beze zbytku; kaţdý 

foton uvolní jen jeden elektron a přebytek jeho energie se změní v teplo. Důsledkem toho nelze 

principiálně dosáhnout s tímto článkem větší neţ asi 55% vyuţití energie záření. U reálného 

fotovoltaického článku jsou ale ještě další ztráty a v praxi se dosahuje účinnosti jen kolem 10 - 

20% [2]. 
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Obrázek 1.4. Část spektra slunečního záření využitelná křemíkovým fotovoltaickým článkem [6] 

 

1.2 Základní typy fotovoltaických článků 

Fotovoltaické články uţ za sebou mají téměř 50 let vývoje a byla vyrobena celá škála typů a 

konstrukcí s vyuţitím různých materiálů. Často se pro přehlednost rozlišují 4 generace 

fotovoltaických článků [2]. 

První generace - jedná se o fotovoltaické články vyráběné z destiček monokrystalického 

křemíku, v nichţ je udělán velkoplošný p-n přechod. Tento je znám dobrou účinností a 

dlouhodobou stabilitou výkonu a v nynější době je to stále ještě nejpouţívanější typ 

fotovoltaických článků (hlavně na velké instalace). Jeho nevýhodou je relativně velká 

spotřeba velmi čistého, a tedy drahého křemíku a dost velká náročnost výroby. 

Druhá generace - ta je charakterizována úsilím sníţit mnoţství potřebného křemíku a zlevnit 

výrobu tak, ţe se pouţívají tenkovrstvé články. Nejčastější jsou články z polykrystalického, 

mikrokrystalického nebo amorfního křemíku. Hlavní nevýhodu tvoří znatelně niţší účinnost 

a menší stabilita (účinnost dále klesá s časem). Začínají se pouţívat i jiné materiály neţ 

křemík. V poslední čase se tenkovrstvé články prosazují v takových aplikacích, kde je 

poţadována pruţnost a ohebnost. Pouţívají se například fotovoltaické fólie, které se při 

rekonstrukci nalepí na plochou střechu a tvoří funkci nepropustné fólie a současně produkují 

elektřinu. Hlavně díky zájmu armády se rozvíjí rovněţ pouţití fotovoltaických článků, které 

tvoří součást oděvu nebo batohu, a umoţňují tak nabíjet  přenosná zařízení (mobilní telefon, 

vysílačku).  
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Třetí generace - sem řadíme systémy, jeţ pouţívají k oddělení nábojů jiné metody neţ p-n 

přechod a často i jiné látky neţ polovodiče. Patří sem například fotoelektrochemické 

(fotogalvanické) články, polymerní články sloţené zpravidla z polymeru s konjugovanými 

dvojnými vazbami a molekul fulerenu (molekuly kulového tvaru tvořené uhlíkem).  Začínají 

se také pouţívat nanostruktury ve formě uhlíkových nanotrubiček nebo nanotyčinek nebo 

struktury vytvořené nanesením takzvaných kvantových teček na vhodnou podloţku. 

Výhodou těchto struktur tvoří moţnost cíleně ovlivňovat optické a elektrické vlastnosti; 

nejsme tedy vázáni jen na struktury, které nám příroda a Mendělejevova tabulka prvků 

poskytují. Zatím se takovéto články v praxi skoro nepouţívají (problémy s nízkou účinností 

a často malou stabilitou vlastností a ţivotností). Hodně blízko komerčnímu vyuţití mají asi 

flexibilní fotovoltaické moduly zaloţené na organických polymerech. 

Čtvrtá generace - je tvořena kompozitními, z jednotlivých vrstev sloţenými fotovoltaickými 

články, schopnými efektivně vyuţívat širokou část slunečního spektra. Je to dáno tím, ţe 

kaţdá vrstva umí vyuţít světlo v určitém rozsahu vlnových délek a to záření, jeţ vyuţít 

nemůţe, propustí do hlubších vrstev, kde je vyuţito. 

 

1.3 Materiály pro výrobu fotovoltaických článků 

Většina (přes 90 %) komerčně dostupných fotovoltaických článků se vyrábí z křemíku. To, 

ţe je křemík v dnešní době nejvíce vyuţívaným materiálem, je zapříčiněno do značné míry  tím, 

ţe se z něj dělá většina polovodičových součástek a technologie výroby křemíku potřebné 

čistoty je výborně zvládnutá. Hodně vysoká cena tohoto materiálu je dána především 

poţadavkem na velmi vysokou čistotu materiálu. Křemík pro elektroniku dosahuje čistoty aţ 

99,9999999 %. Křemík jako takový ale není nikterak vzácný prvek - v zemské kůře je 

zastoupen 26 %. Do nedávna se pro výrobu fotovoltaických článků pouţíval výlučně křemík, 

který nevyhovoval přísným poţadavkům výrobců mikroelektroniky. Nyní uţ je ale spotřeba 

křemíku na výrobu fotovoltaických článků tak velká, ţe tento zdroj nedostačuje. Navíc křemík 

pro mikroelektroniku je čistší (a díky tomu také draţší), neţ je třeba pro fotovoltaiku.  

Výchozím materiálem pro výrobu křemíku je křemen (oxid křemičitý). První fázi výroby 

tvoří redukce oxidu křemičitého uhlíkem v elektrické obloukové peci. Takto se dá získat křemík 

o čistotě 98-99 % s cenou pod 2 USD/kg. V dalším fázi se tento křemík převede na těkavou 

sloučeninu (trichlorsilan), ta se dá dobře vyčistit destilací. Z této sloučeniny se křemík znova 

získá rozkladem při vysoké teplotě na elektrickým proudem zahřívaném povrchu křemíkové 

tyče o průměru asi 8 mm, jeţ v průběhu operace naroste na podstatně větší průměr vyloučeným 

křemíkem. Tento postup vede k vytvoření ingotů z polykrystalického křemíku o čistotě zhruba 

99,999999 %. Křemík zpravidla uţ obsahuje malé mnoţství boru, jenţ se z něj dá jen velmi 
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nesnadno kompletně odstranit. Tato nečistota působí vodivost typu p. Cena polykrystalického 

křemíku se pohybuje v řádu desítek dolarů za kilogram [2]. 

1.3.1 Nejrozšířenější jsou následující tři typy křemíkových článků: 

Křemíkové monokrystalické články 

Základní a nejstarší typ fotovoltaických článků tvoří články vyráběné z monokrystalického 

křemíku, tj. rozměr krystalu je v řádu 10 cm (neznamená to, ţe by muselo jít o jeden 

neporušený krystal). Vyrábí se z ingotů (obrázek 1.5.) polykrystalického křemíku zpravidla 

Czochralského metodou, tj. pomalým taţením zárodku krystalu z taveniny velmi čistého 

křemíku. Ingoty monokrystalického křemíku se rozřeţou speciální drátovou pilou na tenké 

plátky (silné přibliţně 0,25 aţ 0,35 mm a v současnosti lze vyrábět i články s o tloušťce 0,1 

mm). Současně s poklesem tloušťky destičky se podařilo zmenšit i odpad při řezání. Plátky se 

zarovnají na rovnoměrnou tloušťku, vyleští a na povrchu odleptají, aby se odstranily 

nepravidelnosti a nečistoty. Polovodičový p-n přechod se na destičkách utvoří přídavkem 

fosforu, jenţ vytvoří na povrchu vrstvu s vodivostí typu n. Z výše uvedeného postupu je vidět, 

ţe je to dost energeticky i technicky náročná technologie, a nelze se divu, ţe se intenzivně 

hledaly cesty, jak ji zlevnit. Jednou z moţností je rovnou táhnout z taveniny tenký 

monokrystalický pásek (Ribbon Silicon), ten se pak dá rozřezat na solární články mnohem 

snadněji a ze stejného mnoţství křemíku se dá vyrobit dvojnásobná plocha fotovoltaických 

článků. Účinnost  tohoto typu článků je ale o něco niţší neţ u článků vyrobených nařezáním z 

velkých ingotů monokrystalického křemíku [2]. 

 

Obrázek 1.5. Ingoty monokrystalického křemíku a monokrystalický křemíkový článek [7] 

 

Křemíkové polykrystalické články 

Jde v současnosti o nejběţnější typ článků. Tyto články se vytvářejí odléváním čistého 

křemíku do vhodných forem a řezáním vzniklých ingotů na tenké plátky. Odlévání je o dost  
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jednodušší metoda neţ taţení monokrystalu a lze také připravit články se čtvercovým nebo 

obdélníkovým průřezem (lepší vyuţití materiálu). Takto vytvořené články mají trochu horší 

elektrické vlastnosti (niţší proud a účinnost), jelikoţ na styku jednotlivých krystalových zrn 

(jejich rozměry jsou v řádu milimetrů) je větší odpor. Hlavní výhodou je ale to, ţe vstupní 

surovina je levnější a lze je dělat ve větších rozměrech a s obdélníkovým nebo čtvercovým 

tvarem. Tento typ článku má zajímavý vzhled (obrázek 1.6.); viditelné hranice krystalů 

připomínají leštěný kámen a zdá se, ţe ho to dělá oblíbenými u architektů [2]. 

 

Obrázek 1.6. Polykrystalické křemíkové články [8] 

 

Články z amorfního křemíku 

Články z amorfního křemíku mají proti výše uvedeným typům výhodu v tom, ţe spotřebují 

výrazně méně materiálu, a ve výsledku jsou proto při velkosériové výrobě o dost levnější. 

Proces výroby spočívá v rozkladu vhodných sloučenin křemíku (silanu nebo dichlorsilanu) ve 

vodíkové atmosféře. Tímto způsobem se dají vyrobit velmi tenké vrstvy křemíku na skleněné, 

nerezové nebo plastové (zpravidla polyamidové) podloţce. Takto nanesená vrstva křemíku je 

amorfní, tj. nemá pravidelnou krystalickou strukturu a obsahuje určité mnoţství vodíku. Díky 

větší schopnosti pohltit sluneční záření můţe být podstatně tenčí (uţ vrstva o tloušťce 1 mm 

absorbovat 90 % slunečního záření). Takto lze vyrábět velmi tenké a ohebné fotovoltaické 

články a moduly, jeţ se dají pouţívat jako krycí fólie na střechy nebo našít na oděvy.  

Tento materiál má však proti krystalickému křemíku o dost méně pravidelnou strukturu s 

mnoţstvím poruch. Některé atomy křemíku nemají kolem sebe potřebné sousedy, se kterými by 

mohli vytvořit vazbu, a jsou na nich tedy "visící" vazby. Na těchto místech můţe docházet k 

rekombinaci nábojů, a tím se sniţuje proud a účinnost. Částečně je tento problém odstraněn 

navázáním vodíku na tyto volné vazby (vodíková pasivace, hydrogenace). Dalším nedostatkem 

je nestabilita, z části způsobená právě přítomností vodíku (struktura je narušená např. oxidací 

vzdušným kyslíkem). Výkon těchto článků proto zprvu klesá a teprve později se stabilizuje 

zhruba na 80 % původní hodnoty. U tohoto typu článku je také poněkud modifikovaný p-n 

přechod; horní vrstva (s vodivostí p) je velmi tenká a pojme jen málo fotonů, aţ pod ní je další 

tenká vrstvička (je nedopovaná a označuje se jako vrstva i), v níţ dojde k pohlcení většiny 
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dopadajícího slunečního záření a vytvoření volných elektronů a děr. Tím, ţe elektrické pole p-n 

přechodu zasahuje přes vrstvu, v níţ se tvoří elektrony a díry, dochází k jejich okamţité 

separaci, a tím se sniţuje moţnost jejich rekombinace. Účinnost tohoto typu článků je jen asi 7 

%. Větší účinnosti (aţ 13 %) se dá dosáhnout vytvořením vícevrstvé struktury [2]. 

 

1.3.2 Nové typy fotovoltaických článků: 

Galiumarsenid (arsenid galitý, GaAs) 

Jedná se o monokrystalické tenkovrstvé články, jeţ se dají vyrobit s jinými vlastnostmi, a tak 

optimálně přizpůsobit potřebám. Mají velkou absorpci záření (stačí tloušťka několik mikronů k 

tomu, aby zachytily skoro všechno dopadající záření). Jsou méně citlivé na vyšší teploty neţ 

křemíkové články; díky této vlastnosti se vyuţívají ve fotovoltaických systémech s 

koncentrátory záření. Jejich účinnost je díky těmto vlastnostem vyšší. GaAs se také hodně 

vyuţívá ke konstrukci více-přechodových fotovoltaických článků. Nevýhodou je to, ţe galium 

je hodně málo se vyskytující kov (je vzácnější neţ zlato) a arsen je  jedovatý prvek [2]. 

Diselenid mědi a india (CIS) 

Mají vysokou absorpci slunečního záření, a mohou proto být hodně tenké (99 % slunečního 

záření se pohltí v prvním mikrometru tloušťky). Pouţívá se i varianta materiálu obsahujícího 

navíc galium (CIGS) [2]. 

Telurid kadmia (CdTe) 

Uvádí se, ţe tento materiál má skoro ideální vzdálenost valenčního a vodivostního pásu (1,44 

eV) a velkou absorptivitu pro sluneční záření, za běţných podmínek však není lepší neţ křemík. 

Podobně jako CIS je moţné tenkovrstvé články z CdTe vyrábět nízkonákladovými 

technologiemi [2]. 

Články vyuţívající organické látky 

Vývoj v oblasti organických fotovoltaických článků je zaměřen na nízkou cenu, pruţnost a 

ohebnost článků. Fotogalvanické články s organickým barvivem jsou díky pouţití ultrajemného 

TiO2 články s rozumně vysokou účinností. Tento článek je sloţen z vrstvy vysoce porézního a 

vysoce jemného oxidu titaničitého, v němţ je nasáknut vodný roztok elektrolytu obsahující 

redox dvojici (např. jód/jodid) a vhodné barvivo (organický komplex ruthenia). Barvivo 

zachycením fotonu vytvoří excitovaný stav a elektron je přenesen na TiO2 (barvivo je tak 

převedeno do oxidovaného stavu) elektron "prosákne" skrz strukturu TiO2 na průhlednou 

elektrodu a je odveden do vnějšího obvodu. Obvod je uzavřen tak, ţe na druhé elektrodě je 

elektron vstupující z vnějšího obvodu přenesen na jód, vytvoří se trijodidový anion a ten 
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redukuje oxidovanou formu barviva, které je tak připraveno na příjem dalšího fotonu. Výhodou 

článků tohoto typu jsou menší nároky na čistotu uţitých látek. Hlavní nevýhodou jsou potíţe s 

kapalným a korozivním elektrolytem,  jeţ musí být dokonale uzavřen, a se stabilitou uţitého 

barviva, které musí vydrţet dlouhý čas slunečního svitu a nesmí se rozkládat. V nedávné době 

bylo dosaţeno účinnosti aţ 7,3 % [2]. 

Foto-galvanické články z vodivých polymerů 

Jedná se o určitou podobnost fotovoltaických článků s p-n přechodem. Ve směsi vodivých 

polymerních molekul, z nichţ jeden má elektron-akceptorové vlastnosti a druhý elektron-

donorové vlastnosti, dojde pohlcením fotonu ke vzniku vázaného páru elektron-díra a za 

stanovených podmínek dojde k přenosu náboje na elektronakceptorovou molekulu. Jako 

elektrondonorovou molekulu je moţno pouţít například poly (3-oktyl-thiofen). Jako akceptor 

elektronů slouţí uhlíková nanotrubice. Problémy jsou zatím s účinností; pohyblivost elektronů v 

organických systémech je horší neţ v anorganických polovodičích, a je tedy větší šance k 

rekombinaci nábojů (problém je třeba přítomnost kyslíku, který jen těţko ze systému 

vyloučíme) [2]. 

 

1.4 Porovnání účinnosti několika typů článků 

Účinnost fotovoltaického článku určuje, jaký podíl slunečního záření přemění článek na 

elektrický výkon [1]: 

𝜂 =
𝑃𝑒𝑙

Φ
 úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 =

𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐𝑘ý 𝑣ý𝑘𝑜𝑛

𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑠𝑙𝑢𝑛𝑒č𝑛íℎ𝑜 𝑧ář𝑒𝑛í
  

 

Čím je vyšší účinnost, tím větší výkon na m
2
 můţe fotovoltaický článek vyrobit. V tabulce 

1.1. jsou srovnávány účinnosti několika typů fotovoltaických článků a potřebná plocha článků k 

získání výkonu o hodnotě 1 kW. V grafu na obrázku 1.7. je vývoj účinnosti různých typů 

fotovoltaických článků od sedmdesátých let minulého století aţ po cíle pro letošní rok. 
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Tabulka 1.1. Účinnost různých materiálů fotovoltaických článků [1] 

Materiál článku Maximální 

laboratorní 

účinnost 

Maximální 

provozní 

účinnost 

sériového 

článku 

Typická 

modulární 

účinnost 

článku 

Plocha 

potřebná na 1 

kW 

Monokrystalický 

křemík 

24,7 % 21,5 % 15 % 6,7 m
2 

Polykrystalický 

křemík 

18,5 % 15 % 14 % 7,2 m
2
 

Amorfní křemík 12,7 % 8 % 6 % 16,7 m
2
 

CIS/nCIGS 19,5 % 11 % 10 % 10,0 m
2
 

CdTe 16,5 % 10 % 7 % 14,3 m
2
 

Koncentrátorové 

články 

40,7 % 35 % 28 % 3,6 m
2
 

 

 

 

Obrázek 1.7. Účinnost špičkových experimentálních článků – historie a cíle výzkumu pro rok 

2015 [9] 
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1.5 Fotovoltaický panel a jeho struktura 

Solární panely jsou tvořeny maticemi článků, jeţ jsou propojeny letováním. Články jsou 

chráněny zdola pevnou deskou a shora tvrzeným leštěným sklem. Díky svému provedení jsou 

schopny odolat i neobvyklým povětrnostním podmínkám jako je například krupobití. Na 

obrázku 1.8. je řez tímto panelem. 

 

Obrázek 1.8. Schéma běžného fotovoltaického panelu [10] 

 

Tvrzené solární sklo tvoří ochranu křemíkových článků před prachem, deštěm, kroupami a 

jiným mechanickým poškozením. Solární sklo je vysoce propustné a má malou odrazivost 

slunečního záření.  

EVA (Etylen-Vinyl Acetate) tato vysoce světlo-propustná vrstva dělí od sebe tvrdé sklo a 

křehké křemíkové články proto, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Solární články ve 

fotovoltaickém panelu mají mezi sebou sériové propojení. Články s označením "6S" jsou 

monokrystalické, vyříznuté z jednoho monokrystalu křemíku. Články s označením "6M" jsou 

polykrystalické. 

 Zadní lamino tvoří hlavně ochranu. Toto lamino je sloţeno z vrstev spojených 

polyesterovým pojidlem. Vrchní vrstvu tvoří laminát, jeţ v sobě má EVA. Niţší vrstvu tvoří 

polyester (PET), který má výborné fyzické a izolační vlastnosti. Nejniţší vrstva z PVF má 

velkou odolnost před povětrnostními vlivy a ochraňuje tak celý panel proti poškození zdola. 

Podporou pro fotovoltaické panely je hliníkový rám, jeţ odolává korozi. V rámu jsou otvory 

slouţící k upevnění fotovoltaického panelu [10]. 
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1.6 Fotovoltaické elektrárny lze podle způsobu využití energie rozdělit na 

dva základní typy: 

Samostatné (ostrovní) systémy (grid off) 

Způsob, kdy vyrobená elektrická energie jde přímo do spotřebičů, je vhodný k pouţití tam, 

kde je problém zřídit běţnou přípojku elektrické energie. Vzhledem ke  stejnosměrnému napětí, 

jeţ fotovoltaické panely vyrábějí, potřebuje tento způsob buď spotřebiče na stejnosměrné napětí 

nebo je nutné zapojit střídač a stejnosměrný proud převést na střídavý, který je vhodný pro chod 

klasických spotřebičů. S ohledem na omezenou dobu slunečního záření je v případě potřeby 

stálé dodávky energie potřebné do systému zapojit speciální, a bohuţel hodně drahé 

akumulátory. Tyto dodávají potřebnou energii při niţším slunečním záření a také v noci viz 

obrázek 1.9. A [11]. 

 

Systémy připojené k síti (grid on) 

U těchto systémů je elektrická energie odváděna do elektrizační sítě, která je vyuţita jako 

"nekonečný" akumulátor. Energii tedy celkem výhodně prodáváme do sítě. Základ elektrárny 

tvoří fotovoltaické panely, jeţ mění sluneční energii na elektrickou energii. Tyto panely jsou 

připojeny ke střídačům, jeţ mění stejnosměrný proud na střídavý a přizpůsobují ho poţadavkům 

dané rozvodné sítě. Výstup ze střídače je napojen na rozvodnou síť, viz obrázek 1.9. B [11]. 

A)     B)  

Obrázek 1.9. Typy fotovoltaických systémů A) Grid off, B) Grid on [11] 
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2 Teoretický rozbor vodíkové technologie 

 

Vodík tvoří základní stavební prvek celého vesmíru. Je obsaţen ve svítících hvězdách i  v 

mezigalaktickém prostoru. Dle nynějších měření je jeho podíl na hmotě 75 % a na počtu atomů 

přítomných ve vesmíru aţ 90 %. Vodíkový atom si lze představit jako husté centrální jádro, 

kolem něhoţ obíhá jeden elektron. Výzkumníci místo elektronu pouţívají pojem 

"pravděpodobnostní elektronový mrak", jakýsi neurčitý obal obvykle kulovitého tvaru, jímţ je 

obklopeno jádro vodíku.  

Chemicky je jeden elektron obíhající jádro velmi reaktivní. Proto se atomy vodíku 

samovolně spojují do molekul obsahujících dva atomy vodíku. Aby uspořádání v molekule 

vodíku nebylo tak jednoduché, kaţdý proton v molekule má pole, které můţe být popsáno 

matematicky jako spin (rotace). Molekuly, ve kterých mají oba protony stejný spin, jsou známé 

jako ortho-vodík. Molekuly, v nichţ mají protony opačný spin, jsou známy jako para-vodík. 

Více jak 75 % normálního vodíku za pokojové teploty je ortho-vodík. Rozdíl je důleţitý při 

velmi nízkých teplotách, kdy se ortho-vodík stává nestabilním a mění se na více stabilní para-

vodík. Při této změně dojde k vývinu tepla, jeţ můţe ztěţovat nízkoteplotní procesy vodíku, 

zvláště zkapalnění [12]. 

V přírodě se vodík vyskytuje v podobě směsi tří izotopů: 

protium (lehký vodík) –1
H; deuterium (těţký vodík) –2

H (
2
D); tritium –3

H (
3
T) 

Vodík (Protium) 

Klasický atom vodíku (nazývaný protium, lehký vodík) je tvořený jedním protonem a jedním 

elektronem. Tento izotop je nejjednodušší atom ve vesmíru a tvoří jeho převaţující část. Ve 

spojení s kyslíkem tvoří protium "lehkou vodu", H2O. Další parametry vodíku viz příloha I [12]. 

Deuterium 

Atom s jádrem 
2
H, které je představováno jedním protonem a jedním neutronem, a lišící se 

od běţného vodíku hlavně atomovou hmotností, jeţ činí 2,01363 amu, se označuje jako 

deuterium. Někdy mu bývá přiřazována i chemická značka D, přestoţe se nejedná o jiný prvek. 

Deuterium je stabilní izotop, jeţ nepodléhá radioaktivní přeměně. V přírodě se běţně vyskytuje 

namísto lehkého vodíku. V průměru v zemské kůře připadá na jeden atom deuteria 7000 atomů 

protia. Ve spojení s kyslíkem tvoří deuterium tzv.  "těţkou vodu", D2O. Tato sloučenina se 

hodně vyuţívá v jaderném průmyslu. Je velmi účinným moderátorem, tedy látkou zpomalující 

rychlost vysokoenergetických neutronů. Další významné pouţití deuteria je jeho uţití jako 

účinného stopovače biochemických reakcí [12].  
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Tritium 

Jako tritium je označován vodík 
3
H, jeţ má jádro tvořeno z jednoho protonu a dvou neutronů 

a bývá někdy označován chemickou značkou T. Jeho atomová hmotnost je 3,01605 amu. Na 

rozdíl od deuteria je jádro tritia nestabilní a rozpadá se s poločasem rozpadu 12,33 roku za 

vyzáření pouze málo energetického beta záření. V přírodě vzniká tritium hlavně v horních 

vrstvách atmosféry při sráţce kosmického záření s jádrem atomu deuteria, odkud proniká k 

povrchu Země. Uměle je tritium získáváno v těţkovodních jaderných reaktorech při výrobě 

plutonia z přírodního uranu. Tritium se pouţívá jako jedna ze sloţek náplně termonukleární 

bomby. Tritium je téţ jedním z primárních meziproduktů jaderné fúze, jeţ je pokládána za 

energetický zdroj všech hvězd ve viditelné části vesmíru a současně moţný energetický zdroj 

dlouhodobě řešící potřebu energií na Zemi. 

Ze sloučenin, jeţ vodík na zemi tvoří, je nejvíce zastoupena voda, ta jako moře a oceány 

pokrývá 2/3 zemského povrchu. Další zastoupení tvoří organické sloučeniny. Vodík patří 

společně s uhlíkem, kyslíkem a dusíkem mezi tzv. biogenní prvky. Díky tomu se vodík 

vyskytuje prakticky ve všech sloučeninách tvořících nejvýznamnější surovinu současné 

energetiky a organické chemie - ropa, zemní plyn. 

Vodík má druhou nejniţší teplotu varu a bod tání ze všech prvků. Niţší má jen helium. 

Vodík je kapalina pod teplotou  -252,882 °C a pevná látka pod bodem tání -259,125 °C za 

normálního tlaku [12]. 

 

2.1 Stručný přehled výrobních technologií vodíku  

 Vodík lze vyrobit hodně způsoby z mnoha druhů vstupních surovin. V celosvětové výrobě 

vodíku vévodí v nynější době výroba z fosilních zdrojů. Kaţdý den je ve světě vyrobeno asi 127 

tisíc tun vodíku. Obrázek 2.1. zobrazuje zastoupení různých zdrojů pouţívaných v současnosti 

(pouţívají se především tyto technologie: parní reforming zemního plynu, parciální oxidace 

ropných frakcí a zplyňování uhlí). 
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Obrázek 2.1. Zdroje, které jsou v současnosti užívány k výrobě vodíku [13] 

 
 Pouţívání takto vytvořeného vodíku můţe pomoct lokálně sníţit výrobu některých zdraví 

škodlivých látek, globálně by ale vedlo jen k méně hospodárnému pouţívání primární energie a 

s tím souvisejícímu zvýšení produkce oxidu uhličitého. Proto je důleţité hledat další způsoby 

produkce vodíku. Jednu z moţností tvoří jeho produkce z obnovitelných zdrojů. Pomocí nich se 

získává hlavně elektrolýzou vody nebo zplyňováním či pyrolýzou biomasy. Pro produkci 

vodíku z vody se jako vhodné zdají také některé vyvíjené jaderné reaktory čtvrté generace. 

Vysoká teplota chladiva na výstupu z reaktoru je postačující pro vysokoteplotní elektrolýzu i 

některé perspektivní chemické cykly [13]. 

 

1) Parní reforming, parciální oxidace, zplyňování [13] 

Parní reformování je v dnešní době nejlevnějším a nejrozšířenějším způsobem výroby 

vodíku. Principy výroby vodíku se odlišují dle druhu vstupní suroviny. Pokud technologie 

vychází ze zemního plynu a lehkých ropných frakcí jedná se o takzvané parní reformování. 

Kdyţ je surovinou těţký topný olej, jedná se o parciální oxidaci. Termochemické zpracování 

uhlí je označováno jako zplyňování.  

Při parním reformování jsou výchozí látky rozkládány při teplotách asi 800 °C a při tlacích 

do 4 MPa vodní parou za pouţití vhodných katalyzátorů. Parní reforming probíhá v primárních 

reformovacích pecích. Jako katalyzátor se pouţívá oxid nikelnatý na alumině. Plynná směs 

obsahuje po primárním reformingu ještě asi 8 % metanu. Tento zbytkový metan vstupuje do 

sekundárních reformovacích (šachtových) pecí. Rovněţ ty jsou naplněny katalyzátorem na bázi 

oxidu nikelnatého. Tady se část plynu spálí přivedeným vzduchem. Tím dochází ke zvýšení 

teploty na 1000 aţ 1200 °C. Za těchto podmínek metan reaguje s kyslíkem za vzniku vodíku, 

oxidu uhelnatého a částečně i oxidu uhličitého. Pouţitím této metody lze tedy získat směs 

vodíku a oxidu uhelnatého.  
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Parciální oxidace proti tomu probíhá při teplotách 1200 aţ 1500 °C a tlaku v rozmezí 3 - 4 

MPa bez přítomnosti katalyzátoru. Není tedy potřeba odsíření vstupních surovin. Jako vedlejší 

produkt vznikají při parciální oxidaci saze.  

Při procesu zplyňování je uhlí částečně oxidováno vzduchem a vodní parou při vysokých 

teplotách za vzniku směsi vodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, metanu a dusíku. Skoro 

30 aţ 40 % vstupujícího uhlí je spáleno při dosaţení a následném udrţování poţadované 

provozní teploty 1200 °C. V současnosti nejsou tyto postupy pro svou vysokou energetickou 

náročnost ve srovnání s předchozími postupy rozšířené. Není ale vyloučeno, ţe k allotermnímu 

zplyňování uhlí mohou být v budoucnu pouţity vysokoteplotní jaderné reaktory pracující za 

teploty 950 °C, jejichţ uţití by významně změnilo energetické hodnocení procesu.  

Další technologický úkon výroby čistého vodíku představuje odstranění oxidu uhelnatého z 

reakční směsi. Nejvýhodnějším způsobem je jeho konverze pomocí vodní páry za vzniku 

vodíku a oxidu uhličitého. Tato reakce je exotermní. Z pohledu rovnováţného sloţení reakční 

směsi je tedy vhodné pracovat při niţších teplotách. Takzvaná vysokoteplotní konverze probíhá 

za teplot 340 aţ 380 °C. Jako katalyzátor je uţit oxid ţelezitý a oxid chromitý. Tyto 

katalyzátory jsou velmi citlivé na katalytické jedy, hlavně na sloučeniny síry. Kdyţ vstupní 

směs obsahuje více sloučenin síry (hlavně z parciální oxidace těţkého topného oleje), je 

výhodnější uţití katalyzátoru na principu kobaltu a molybdenu. Při takzvané nízkoteplotní 

konverzi je pouţita teplota v 200 aţ 250 °C a katalyzátor na principu oxidu měďnatého a 

zinečnatého. I tyto katalyzátory jsou hodně citlivé na obsah síry v surovinách. Po tomto kroku 

obsahuje reakční směs asi 0,3 aţ 0,5 objemu % zbytkového oxidu uhelnatého. 

CO + H2O ↔ CO2 + H2 

∆H = −41,16 (
kJ

mol
) 

Dalším krokem čištění reakční směsi je odstranění vzniklého oxidu uhličitého a eventuálně 

téţ sulfanu. Pouţít můţeme chemický nebo fyzikální proces. Fyzikální absorpce je prováděna 

hlavně za uţití N-metylpyrrolidonu (proces Purisol) nebo polyetylenglykol-dimetyletheru 

(proces Selexol).  Proces Rectisol je prováděn za uţití metanolu jako rozpouštědla.  

V operacích, pro něţ čistota vodíku dosaţená těmito postupy není dostačující, je třeba vodík, 

případně směs vodíku s dusíkem dočistit, aby byly mnoţstevně odstraněny hlavně kyslíkaté 

sloučeniny. K odstranění více oxidu uhelnatého (v případě pouţití vysokoteplotní konverze 

CO→CO2), lze pouţít vypírání kapalným dusíkem. Jestliţe byla uţita nízkoteplotní konverze, 

dosahuje zbytkový obsah oxidu uhelnatého jen 0,1 aţ 0,3 objemu %. V tomto případě lze 

zbytkový oxid uhelnatý i uhličitý hydrogenovat na metan (proces metanizace) při pouţití 

exotermní reakce s vodíkem při 250 aţ 350 °C a tlaku 3 MPa na niklovém katalyzátoru. Metan 
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představuje pro další následné procesy sloţku méně problematickou, neţ například oxid 

uhelnatý.  

CO + 3H2 ↔ CH4 + H2O 

∆H = −206,28 (
kJ

mol
) 

2)Elektrolýza vody [13] 

Elektrolýza je proces, při němţ dochází k elektrochemickému rozkladu vody přiloţením 

stejnosměrného napětí na elektrody elektrolyzéru. Průchodem elektrického proudu elektrolytem 

dochází k pohybu kladných iontů k záporné elektrodě a záporných iontů ke kladné elektrodě. Na 

katodě pak dochází ke vzniku vodíku a na anodě kyslíku. Proces elektrolýzy můţe probíhat za 

běţných teplot. Ideální napětí dekompozice je 1,229 V, reálné napětí se pohybuje v mezi 1,85 – 

2,05 V. Takto jsou vyrobena asi 4 % z celosvětové produkce vodíku. Spotřeba energie je v 

moderních elektrolyzérech asi 47,8 – 53,4 kWh/kg. Účinnost procesu je tak asi 70 - 80 %. Mezi 

výhody elektrolýzy patří uţití různých zdrojů vstupní energie a vysoká čistota vodíku. 

Nevýhodou je vysoká cena elektrické energie. Konvenční elektrolýza je výhodná hlavně tam, 

kde je levná elektřina a dostatek vody. Na celkové účinnosti elektrolytické výroby vodíku se 

podílí hlavně účinnost výroby elektrické energie, jeţ je pro stávající zdroje 20 -30 %. Celková 

účinnost elektrolýzy je pak asi 25 - 35 %.  

3) Vysokoteplotní elektrolýza [13] 

Pro vysokoteplotní elektrolýzu, nazývanou téţ parní elektrolýza, je typické, ţe část dodávané 

energie tvoří elektrická energie, a část je přivedena formou tepla. Do elektrolyzéru vstupuje 

směs páry a vodíku. Vodík udrţuje reduktivní prostředí na katodě a je důleţitý pro fungování 

elektrolýzy. Iont kyslíku prochází membránou a po oxidaci na anodě je odváděn ze systému. 

Výstupní proud obsahuje asi 90 % hm. vodíku (zbytek pára). Voda se pak odděluje v 

kondenzační jednotce. Část vodíku se vrací zpátky do systému. Provozní podmínky procesu 

vyţadují teploty 600 – 1000 °C. Výhodou je zvýšení účinnosti procesu v důsledku sníţené 

spotřeby elektrické energie z důvodu sníţení rovnováţného napětí a snadnějšímu překonání 

aktivační bariéry na povrchu elektrody. Celková potřebná energie pro elektrolýzu mírně roste z 

důvodu nutností ohřevu páry, ale celková účinnost vysokoteplotní elektrolýzy můţe být aţ 45 

%. 

4)Termochemické cykly [13] 

Termochemické cykly jsou známy uţ více neţ 35 let. Při termochemickém štěpení vody je 

voda rozdělena na kyslík a vodík pomocí série chemických reakcí, jeţ jsou iniciované teplem, 

nebo v případě hybridních cyklů teplem a elektrickou energií. Jsou to cykly uzavřené, tj. pouţité 
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chemické látky jsou v průběhu reakcí recyklovány a znovu vstupují do procesu. Doplňovanou 

vstupní surovinou je jen voda a výsledný produkt je vodík a kyslík.  

Jedním z nich je siřičito-jódový termochemický cyklus (obrázek 2.2.), který byl vyvinut v 

General Atomics (San Diego, USA) Představuje levnou a účinnou výrobu vodíku pomocí 

jaderné energie. Vstupní surovinu tvoří voda a vysokopotenciální teplo. K výstupním 

produktům patří kyslík s vodíkem a nízkopotenciální teplo. Všechny vstupní suroviny jsou za 

provozních teplot tekuté. Při produkci vodíku probíhají tyto termochemické reakce:  

I2+SO2+2H2O→2HI+H2SO4 (120 °C) 

H2SO4→ SO2+H2O+1/2O2 (800 – 1000 °C) 

2HI→I2+H2 (300 – 450 °C) 

V prvním kroku, jeţ je znám jako Bunsenova reakce, reaguje vstupující voda s jódem a 

oxidem siřičitým za vzniku kyseliny sírové a jodovodíku. Jde o exotermickou reakci, při níţ se z 

reakce odvádí teplo o teplotě 120 °C. Nejvíce tepla (o nejvyšší teplotě, 800 – 1000 °C) 

potřebuje endotermický rozklad kyseliny sírové. Rozklad jodovodíku potřebuje teploty niţší 

(450 °C). 

 

Obrázek 2.2. Principiální znázornění siřičito-jódového termo-chemického cyklu [13] 

 

Účinnost takto komplexního cyklu není jednoduché určit. Účinnost celého výrobního cyklu 

vodíku se pohybuje mezi 40 - 52 %. S dalším nárůstem teplot roste i účinnost cyklu.  
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Oproti elektrolýze má vyšší účinnost, jelikoţ nedochází ke ztrátám při výrobě elektrické 

energie. Nevýhodou cyklu je nutnost vysokých vstupních teplot a agresivita kyseliny sírové a 

jodovodíkové. To vede k vysokým nárokům na chemickou odolnost pouţitých látek. 

Problematická bude kontrola podmínek reakcí v průmyslovém měřítku (v laboratorních 

podmínkách uţ toto bylo zvládnuto). 

 

2.2 Bezpečnost 

Vodík tvoří výbušnou směs s kyslíkem a se vzduchem v širokém koncentračním rozmezí (4 - 

95 % objemu vodíku v kyslíku, 4 - 75 % objemu kyslíku ve vzduchu). Na vzduchu je snadno 

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

Důleţitým bezpečnostním pravidlem při práci s vodíkem je zabránit vzniku směsi vodíku a 

vzduchu. V těchto podmínkách kterýkoliv zdroj (otevřený plamen, jiskra, cigareta, elektrický 

výboj, ţhavý předmět) bude iniciovat výbuch této směsi.  

Všude, kde se pracuje s vodíkem, je důleţité dodrţování stanovených bezpečnostních, 

technických a protipoţárních předpisů. 

Celá trasa vodíku od lahve nebo zásobníku aţ ke spotřebiči musí být těsná, aby nemohlo 

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

tlakové lahve či zásobníku, okamţitě vypnout elektrospotřebiče a odstranit zdroje otevřeného 

ohně, potom zajistit intenzivní větrání. Je důleţité zabránit mechanickému poškození 

dopravního potrubí vodíku od lahve nebo zásobníku aţ ke spotřebiči a zajistit zákaz manipulace 

nepovolaným osobám a přístup těchto osob k dopravním systémům s vodíkem. 

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

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

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

třeba při manipulaci se stlačeným vodíkem pracovat s největší opatrností. 

Ve skladech a místech skladování vodíku je důleţité zajistit stálé větrání. Jelikoţ je vodík 

14,4krát lehčí neţ vzduch, můţe se při únicích zvyšovat jeho koncentrace ve stropních 

prostorách, coţ při vhodné kombinaci se zdrojem iniciace můţe být příčinnou výbuchu. Aby se 

předešlo těmto stavům, je třeba místnost nebo objekt, v němţ se vodík pouţívá, vybavit 

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

vhodné vybavit objekty nuceným větráním v nevýbušném provedení. 

U tlakových lahví se stlačeným plynem se tlak v lahvi zvyšuje s nárůstem teploty. Podmínky 

při skladování a pouţívání lahví a svazků s vodíkem by měly zaručit, aby teplota plynu v 

tlakové lahvi nepřekročila 50 °C. Pokud jsou lahve vystavené vysokým teplotám, roste výrazně 

riziko mechanického poškození celého odběrového systému vodíku v důsledku zvýšení tlaku. 
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Poškození jakékoliv části dopravního systému vodíku vede k úniku vodíku do okolního 

prostředí. Je důleţité, aby v poţárních plánech bylo hlavně zajištěno odpojení a následná 

evakuace tlakových lahví s vodíkem. 

Z toxického hlediska je vodík fyziologicky netečný plyn, jenţ můţe jen ve vysokých 

koncentracích způsobit zadušení tím, ţe sníţí obsah kyslíku ve vdechovaném vzduchu [14].  

 

2.3 Nádoby ke skladování vodíku 

Technologie pro skladování vodíku můţeme rozdělit na konvenční a alternativní. Ke 

konvenčním technologiím patří hlavně tlakové nádoby pro plynný vodík a kryogenní nádoby 

pro zkapalněný vodík. Mezi alternativní technologie patří skladování vodíku v metalhydridech, 

komplexních hydridech, v nanostrukturách uhlíku a jako součást chemických látek [15]. 

 

Skladování vodíku v plynné fázi: 

Pro běţné aplikace se nejčastěji pouţívají ocelové bezešvé lahve z nízkouhlíkaté nebo 

legované oceli. Vyrábějí se v objemech od několika litrů aţ do asi 50 l pro běţné pouţití. V 

mobilních aplikacích se obvykle pouţívá kompozitních tlakových nádob obrázek 2.3.. Vyrábějí 

se v objemech od desítek litrů aţ do asi 300 l. Běţným provozním tlakem je 350 bar, v 

nejnovějších aplikacích potom 450 aţ 700 bar (současný technologický limit je 1000 bar). V 

mnoha aplikacích je válcový tvar mírně deformován v závislosti na potřebách zástavby do 

úloţného prostoru vozidla. Vnitřní povrch kompozitních lahví tvoří obvykle tenká vrstva kovu 

případně speciálního polymeru, která zabraňuje úniku plynu přes strukturu kompozitu. 

 

Obrázek 2.3. Nádoba pro uchování vodíku [15] 
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Chceme-li skladovat vodík ve vysokotlakých nádrţích, musíme jej nejdřív stlačit na 

poţadovaný tlak. Pro stlačování vodíku se pouţívá hlavně pístových kompresorů. Energie 

potřebná na stlačení vodíku na 350 bar dosahuje asi 30 % energie v palivu [15]. 

Skladování vodíku v kapalné fázi: 

Běţně vyuţívaná fosilní paliva je moţné skladovat v kapalném stavu za běţných teplot a při 

relativně nízkých tlacích, proti tomu kapalný vodík je skladován při teplotě -253 °C; s tím 

souvisejí zvýšené nároky na pouţité materiály a vysoké energetické nároky na zkapalnění. 

 

Obrázek 2.4. Kryogenní nádoba [15] 

Vodík je ze zásobníku čerpán jako kapalina - pro spalovací motory nebo jako plyn - pro 

palivové články. 

Pro uskladnění se pouţívají vícevrstvé nádoby obrázek 2.4. s velmi dobrými izolačními 

vlastnostmi s maximálním přetlakem 5 barů. Tyto nádoby musejí být vybaveny přetlakovým 

mechanismem, jímţ je regulován maximální přípustný přetlak. Při skladování vodíku v 

kryogenních nádobách dochází vlivem přestupu tepla z okolí k postupnému odpařování a tedy   

ke zvyšování tlaku uvnitř této nádoby. Aby nedošlo k roztrţení nádrţe, musí být přebytečný tlak 

regulován odpouštěním odpařeného vodíku. Pro běţně pouţívané nádrţe dosahují ztráty aţ 3 % 

z obsahu za den. V některých aplikacích je takto unikající vodík jímán a stlačován do 

přídavných tlakových lahví. 

Zkapalňování vodíku je technologicky i energeticky náročný proces. Energie potřebná ke 

zkapalnění dosahuje asi 40 % energie v palivu. 

Konveční způsoby skladování vodíku jsou bezpečné a časem prověřené systémy, jejich 

technologická kapacita je  ale skoro vyčerpaná. Hmotnostní objem je závislý hlavně na 

materiálu skladovací nádoby, volbou vhodného materiálu můţeme tuto vlastnost trochu zlepšit. 

Proti tomu objemový potenciál je závislý na skladovacím tlaku a teplotě vodíku (dolní limit 

určuje hustota zkapalněného vodíku) a je limitující pro tyto systémy [15]. 
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Alternativní metody skladování vodíku 

Alternativní metody často pouţívají skladování vodíku uvnitř struktur nebo na povrchu 

určitých materiálů, nebo ve formě sloučenin, které podstupují chemické reakce pro uvolnění 

vodíku. Všechny systémy v této oblasti jsou většinou ve výzkumné a vývojové fázi. Díky tomu 

mají dosaţené hodnoty jednotlivých metod velký rozsah v závislosti na řešiteli a jsou hůře 

dostupné [16]. 

 

Hydridy  

Asi nejperspektivnější způsob uchování vodíku je v jeho sloučeninách s některými kovy. 

Těmto sloučeninám říkáme hydridy a mají schopnost v sobě uchovat velký objem vodíku. 

Hlavně hydridy na bázi lehkých kovů (Mg, Ca, Li, Na, Al) zaujímají pozornost výzkumných 

pracovišť.  

Tyto hydridy se nejčastěji vyrábějí sloučením kovů s plynným vodíkem při vysokých 

teplotách a tlacích. Nasání vodíku do materiálů na bázi kovů je exotermní reakce, a vzniká při ní 

teplo. Opačný postup - desorpce je uvolňování vodíku z materiálu, tato reakce je endotermní 

(musí se dodat hydridu teplo, aby uvolnil vodík).  

Za běţné teploty jsou hydridy stabilní, nerozkládají se a jsou proto bezpečnými zásobníky 

vodíku. K jejich rozkladu dochází aţ za vyšších teplot, kdy se uvolňuje vodík, jeţ je přiváděn k 

palivovému článku.  

Sledovanými vlastnostmi těchto systémů jsou hlavně teplota, při níţ dochází k desorpci 

vodíku z materiálu, hmotnostní kapacita absorbátoru (případně celého systému), objemová 

kapacita absorbátoru a také cena a náročnost systému.  

Poţadavkem je také, aby rozklad probíhal za teplot jen málo zvýšených (150 -200°C), aby 

samotný ohřev nespotřebovával velké mnoţství energie. Hledáním hydridů s nízkými teplotami 

rozkladu a s vysokými obsahy vodíku se nyní zabývá mnoho výzkumných a vývojových 

pracovišť.  

Uţ jsou navrţené účinné systémy schopné uchovávat velké objemy vodíku, jeţ u některých i 

převyšují 10 % hmotnosti. U různých druhů hydridů se dosahuje různých objemů vodíku, jeţ je 

materiál schopen uchovat. Některé hydridy jsou snadno zpracovatelné kapaliny při běţné teplotě 

a atmosférickém tlaku, další jsou pevné látky. Tyto látky mají dobrou objemovou energetickou 

hustotu, ale vzhledem k jejich hmotnosti není energetická hustota ideální. U některých 

sloučenin s lehkými kovy, jako je například hořčík, vychází celková hmotnost systému pouze o 

30 % vyšší proti systému skladujícímu kapalný vodík. Tyto kladné vlastnosti vyvaţuje potřeba 

vysoké desorpční teploty, nízký tlak vyráběného vodíku a také vysoká cena hydridu. 
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Další významnou vlastností je reverzibilita, čili schopnost materiálu, po vyčerpání 

uskladněného vodíku, znovu ukládat vodík nový. To souvisí s "dobíjením" hydridů a jejich 

opětovném vyuţívání stejně jako u baterií [16]. 

 

2.4 Energetické využití vodíku 

Vodík lze vyuţít dvěma způsoby. Chemickou energii, jeţ je v něm uloţena, lze uvolnit buď 

jeho spálením ve spalovacím motoru či turbíně, nebo vyuţít jeho zvláštních vlastností a 

přeměnit ho přímo na elektrickou energii v palivových článcích. I kdyţ je první moţnost dnes 

uţ dobře zvládnutá, druhá nabízí, i při nutnosti překonání vývojových překáţek, zvýšení 

účinnosti vyuţití energie aţ o desítky procent [13]. 

2.4.1 Vodíkové spalovací motory  

Moţnost pohonu spalovacího motoru vodíkem byla testována od 20. let minulého století 

(vzducholodní motory, Ricardo a Maybach). Vodík hoří velmi rychle řetězovou rozvětvenou 

reakční kinetikou. Jeho plamen je díky velké výhřevnosti stabilní i při velmi chudé směsi, čehoţ 

lze vyuţít pro omezení emisí oxidů dusíku. Nevýhodou spalování vodíku je malá objemová 

výhřevnost směsi, která je daná nízkou hustotou vodíku. Hlavně pouţití chudých směsí 

vyţaduje z tohoto důvodu přeplňování a vstřik vodíku do válce aţ během sání, nejlépe ke konci 

sacího zdvihu. Vývoji spalovacího motoru na vodík se dnes věnují i některé významné evropské 

a světové automobilky [13]. 

2.4.2 Palivové články 

Historie 

Vynálezcem principu palivového článku je Sir William Grove, datum objevu bylo stanoveno 

na rok 1839. Koncem 19. a počátkem 20. století vědci zkoušeli objevit nové druhy palivových 

článků. Kombinovali přitom různá paliva a elektrolyty, ale většinou bez výsledku. Rozvoj nastal 

aţ v polovině 20. století, kdy se snaţili nalézt alternativní zdroje pro vesmírné lety Gemini a 

Apollo. V roce 1959 předvedl Francis T. Bacon první plně fungující palivový článek.  

Palivové články s protonovými membránami (PEM FC – Proton Exchange Membrane Fuel 

Cells) byly poprvé pouţity společností NASA v roce 1960 pro vesmírný program Gemini. Tyto 

články pouţívaly jako reakční plyny čistý kyslík a čistý vodík. Byly malé a drahé (komerčně 

neefektivní). Zájem NASA i energetická krize pak  posunovaly vývoj dál. Hlavně kvůli tomuto 

tlaku našly články další uplatnění v různých aplikacích [12]. 
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Výhody palivových článků 

Palivové články jsou často srovnávány s motory s vnitřním spalováním a elektrochemickými 

akumulátory. Proti těmto zdrojům energie ale nabízí jisté výhody, jeţ bychom měli při výběru 

vhodného zdroje respektovat: 

Palivové články (typu PEM FC) "zpracovávají" jen čistý vodík. Pracují tedy bez 

znečišťujících látek. Výsledky reakce jsou mimo elektrické energie téţ voda a teplo. Kdyţ 

palivové články pouţívají plynnou reformační směs bohatou na vodík, vznikají škodlivé 

zplodiny, ale je jich méně neţ těch, jeţ vznikají v případě motorů s vnitřním spalováním, které 

vyuţívají jako zdroj energie konvenční fosilní paliva. Motory s vnitřním spalováním, jeţ spalují 

směsi chudé na vodík a vzduch, jsou také schopné dosáhnout nízké hladiny škodlivin, ale u 

těchto strojů dochází i ke spalování mazacího oleje, jehoţ následkem je růst škodlivých emisí.  

Palivové články pracují s vyšší termodynamickou účinností neţ tepelné motory. Tepelné 

motory (motory a turbíny s vnitřním spalováním) mění chemickou energii na teplo spalováním a 

vyuţívají toho, ţe teplo koná uţitečnou práci.  

Protoţe palivové články nevyuţívají systém spalování, jejich účinnost není spojena s jejich 

maximální provozní teplotou. Výsledkem je, ţe účinnost přeměny energie můţe být výrazně 

vyšší neţ skutečná reakce spalování viz obrázky 2.5. a 2.6. [12].  

 

Obrázek 2.5. Srovnávání energetických transformací [12] 
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Obrázek 2.6. Srovnání účinnosti palivových článků s konvenčními zařízeními [17] 

 

2.4.3 Princip funkce palivového článku 

Palivový článek je zařízení, které umoţňuje přímou přeměnu chemické energie vázané v 

palivu na energii elektrickou, aniţ by bylo třeba tepelného nebo mechanického přechodného 

mezistupně.  

Dojde-li k chemické reakci paliva s kyslíkem ve vzduchu, uvolňuje se energie. V palivovém 

článku probíhá reakce na elektrochemickém principu. Energie se uvolňuje v kombinaci 

nízkonapěťové stejnosměrné elektrické energie a tepla. Elektrická energie bývá vyuţita pro 

přímý výkon práce. Teplo můţeme, ale i nemusíme zuţitkovat.  

Palivový článek  je v podstatě galvanický článek, jako je elektrická baterie. V 

elektrolytických článcích se mění elektrická energie na energii chemickou, stejně tak se děje v 

elektrolyzéru nebo galvanizéru. 
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Hlavním znakem palivových článků je závislost spotřeby vodíku a kyslíku na velikosti 

elektrického proudu, který prochází zátěţí. Termínem "katoda" nazýváme elektrodu, na níţ 

probíhá redukční reakce (nárůst záporného náboje chemických prvků a sloučenin). Termínem 

"anoda" nazýváme elektrodu, na níţ probíhá oxidační reakce (nárůst kladného náboje 

chemických prvků a sloučenin). Při reakci v palivovém článku je katoda nabita kladně a anoda 

záporně. Při zpětné reakci, elektrolýze, se stává katoda elektricky zápornou a anoda elektricky 

kladnou. Elektrony protékají samovolně od elektricky záporného pólu k pólu kladnému.  

V palivovém článku zásobují palivový a oxidační plyn přímo anodu a katodu, v tomto 

pořadí. Fyzická skladba palivového článku je tedy taková, ţe plyny protékají kanálky po obou 

stranách elektrolytu. Elektrolyt tvoří základ pro rozdělení palivových článků na různé druhy. 

Různé elektrolyty vedou různé druhy iontů. Elektrolyt můţe být kapalný nebo pevný. Některé 

články pracují s vysokými provozními teplotami, jiné s nízkými. 

 

Obrázek 2.7. Obecná ukázka funkce vodíkového palivového článku [12] 

 

Nízkoteplotní palivové články potřebují katalyzátory, které jsou tvořeny ušlechtilými kovy, 

hlavně platinou. Mají za úkol povzbuzení reakcí probíhajících na elektrodách. Většina aplikací 

pouţívá nízkoteplotní pevný elektrolyt, který umoţňuje vést vodíkové ionty, jak je uvedeno na 

obrázku 2.7.. 

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

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

vodíku H2 s platinovým katalyzátorem vyvolá na povrchu protonové membrány reakci, při níţ 

dochází k rozkladu molekul vodíku na jednotlivé atomy H. Ty se potom štěpí na protony H
+
 a 

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

atomy kyslíku za vzniku iontu O2
-
, které vznikly štěpením molekul kyslíku O2 platinovým 

katalyzátorem. Membrána palivového článku má schopnost propustit jen kladně nabité 

vodíkové protony, které jsou přitahovány kyslíkovými ionty na straně katody. Po průchodu 
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vodíkového protonu membránou dochází na straně katody k reakci, do níţ vstupují vodíkové 

protony H
+
 a kyslíkový anion O2

-
.  

Palivové články mohou být provozovány s různými druhy palivových a oxidačních plynů. 

Vodík je uţ dlouho povaţován za nejefektivnější palivo pro pouţití v palivových článcích, 

protoţe má větší elektrochemickou reaktivitu (větší schopnost reakce) neţ jiná paliva 

(uhlovodíky, alkoholy) [12]. 

2.4.4 Typy palivových článků 

Jednotlivé typy palivových článků se liší hlavně typem pouţitého elektrolytu. Typ 

elektrolytu určuje provozní teplotu, jeţ se pro různé typy palivových článků výrazně liší. 

Vysokoteplotní palivové články  

Pracují při teplotách vyšších neţ 600 °C. Tyto vysoké teploty dovolují samovolný vnitřní 

reforming lehkých uhlovodíkových paliv, jako je metan, na vodík a uhlík za přítomnosti vody. 

Reakce, která probíhá na anodě z podporou niklového katalyzátoru, poskytuje dostatek tepla 

potřebného pro proces parního reformingu.  

Vnitřní reforming odstraňuje potřebu samostatného zařízení na zpracování paliva a 

umoţňuje palivovému článku zpracovávat i jiná paliva neţ čistý vodík. Tyto výhody mají za 

následek nárůst celkové účinnosti skoro o 15 %. Naopak mnoţství energie uvolněné při 

elektrochemické reakci klesá, kdyţ roste provozní teplota článku. Vysokoteplotní palivové 

články vyrábějí také vysoko potenciální odpadní teplo, které můţe být pouţito pro účely 

kogenerace.  

Vysokoteplotní palivové články reagují velmi snadno a účinně bez potřeby drahých 

katalyzátorů z ušlechtilých kovů, jakým je například platina. Vysokoteplotní palivové články ale 

trpí některými materiálovými poruchami. Pouze málo látek je schopno dlouhodobě pracovat bez 

degradace při vystavení vysokým teplotám. Navíc vysokoteplotní provoz není vhodný pro 

rozsáhlé výrobny a pro aplikace, ve kterých se poţaduje rychlý start zařízení. Proto jsou 

zaměřeny aplikace s vysokoteplotními palivovými články na stacionární elektrárenské zdroje, 

ve kterých účinnost vnitřního reformingu a výhody vyuţití kogenerace převaţují nad 

nevýhodami poruchovosti pouţitých materiálů a pomalých startů [12].  

Nejvýznamnějšími vysokoteplotními palivovými články jsou: 

- palivové články s elektrolytem na bázi tekutých uhličitanů (MCFC –Molten Carbonate 

 Fuel Cells), 

- palivové články s elektrolytem na bázi pevných oxidů (SOFC –Solid Oxide Fuel  Cells) 

[12]. 
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Nízkoteplotní palivové články  

Pracují často s teplotami niţšími neţ 250 °C. Tyto nízké teploty neumoţňují vnitřní 

reforming paliva, proto vyţadují nízkoteplotní palivové články vnější zdroj vodíku. Naopak 

vykazují rychlý rozběh zařízení a mají menší poruchovost konstrukčních materiálů. Jsou rovněţ  

vhodnější pro aplikace v dopravě.  

Nejvýznamnějšími nízkoteplotními palivovými články jsou: 

−alkalické palivové články (AFC –Alkaline Fuel Cells), 

−palivové články s elektrolytem na bázi kyseliny fosforečné (PAFC –Phosphoric Acid Fuel 

 Cells), 

−palivové články s protonovou membránou (PEM FC –Proton Exchange Membrane Fuel 

 Cells), 

−palivové články s přímým zpracováním metanolu (DMFC –Direct  Methanol Fuel  Cells) 

[12]. 

 

2.5 Palivové články s protonovými membránami (PEM FC) 

Nejpouţívanější palivové články jsou typu PEM (články s pevným polymerem) pouţívají 

elektrolyt, který má schopnost vést protony H
+
 od anody ke katodě. Elektrolyt tvoří pevný 

polymerický film, jeţ se skládá z okyseleného teflonu. PEM palivové články pracují nejvíc 

s teplotami mezi 50 aţ 100 °C a tlaky mezi 1 aţ 2 bary. Kaţdý článek je schopný vygenerovat 

napětí okolo 1,1 V DC [12]. 
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Obrázek 2.8. Palivový článek s protonovou membránou (PEM FC) [17] 

 

Výhody a nevýhody PEM FC článků 

Výhody PEM FC článků 

 Poměrně dobře snášejí velký obsah oxidu uhličitého v palivu i v okysličovadlu. Výsledkem 

je, ţe PEM FC články mohou pracovat se znečištěným vzduchem jako okysličovadlem a 

reformátem jako palivem. 

 Pracují s nízkými teplotami, coţ dost zjednodušuje poţadavky na pouţité látky, umoţňuje 

rychlý start a značně zvyšuje bezpečnost palivového článku. 

 Pouţívají pevný suchý elektrolyt, to eliminuje nároky na manipulaci s tekutinami, zmenšuje 

pohyb elektrolytu a problémy spojené s jeho doplňováním. 

 Elektrolyt je navíc nekorozivní, proto jsou sníţeny problémy související s korozí materiálů a 

roste bezpečnost provozu palivového článku. 

 Mají vysoké napětí, vysokou proudovou a energetickou hustotu. 

 Pracují při menších tlacích, to zvyšuje jejich bezpečnost. 
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 Jsou vysoce snášenlivé na změny tlaku reagujících plynů. 

 Jsou mechanicky odolné a kompaktní. 

 Mají poměrně jednoduché tvary. 

 Vyuţívají stabilní konstrukční materiály. 

 

Nevýhody PEM FC článků 

 Jsou citlivé na obsah oxidu uhelnatého v palivu (maximální mez činí 50 ppm). 

 Snesou pouze několik ppm sloučenin síry. 

 Potřebují zvlhčování reakčního plynu, které je energeticky náročné a způsobuje nárůst 

rozměrů celého systému. Pouţití vody pro zvlhčování plynů limituje provozní teplotu 

palivového článku na hodnotu menší, neţ je teplota bodu varu vody, tím se výrazně zuţuje 

potenciál pouţitelný v kogeneračních aplikacích. 

 Vyuţívají drahé platinové katalyzátory. 

 Vyuţívají drahé membrány, s nimiţ se obtíţně pracuje. 

 

Reakce 

V palivových článcích typu PEM spolu reagují vodík a kyslík. Reakci probíhající na anodě 

můţeme popsat následovně: 

 H2     2H
+
 + 2e

-
 

Pro reakci na katodě můţeme psát: 

 ½O2 + 2e
-
 + 2H

+
     H2O 

Proton H
+
 prochází elektrolytem od anody ke katodě působením vzájemné přitaţlivosti mezi 

vodíkem a kyslíkem, zatímco elektrony jsou nuceny k oběhu od anody ke katodě přes vnější 

elektrický obvod. Sloučením reakcí na anodě a katodě získáme celkovou reakci pro PEM FC 

článek, kterou můţeme zapsat: 

 H2 + ½O2     H2O 

PEM FC články produkují vodu, jeţ se hromadí na katodě. Tato produktová voda musí být 

plynule odváděna z článku, aby zůstala zajištěna kvalita dalšího průběhu reakce [18]. 
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Obrázek 2.9. Schematické znázornění PEM palivového článku [20] 

 

2.6 PEM elektrolyzéry 

PEM elektrolyzér pracuje v podstatě v obráceném cyklu neţ PEM palivový článek. Funkce 

PEM elektrolyzéru je naznačená na obrázku 2.10.. Voda je přiváděná na anodu, kde se 

elektrolyticky rozloţí na kyslík a protony a elektrony vodíku. Atomy kyslíku se na povrchu 

elektrody spojují do plynného O2, zatímco protony vodíku prostupují přes membránu. Elektrony 

vodíku, pro které je membrána neprostupná, přecházejí venkovním obvodem. Na katodě se 

protony spojují s elektrony a vyvíjí se plynný vodík. Pouţívá se elektrolyt v pevném skupenství, 

nedochází tedy ke kontaminaci plynů nebo materiálů systému kyselinou anebo zásadou. Pevný 

elektrolyt také umoţňuje tvorbu plynů přímo daného tlaku. Typické články mohou generovat 

vodík při tlaku aţ do asi 15 barů bez kompresoru. Je jen potřebné zvýšit napětí na elektrolyzéru 

asi o 30 mV na dekádu vzrůstu tlaku (při přetlaku 1 bar při 0,030 V/článek, při přetlaku 10 barů 

při 0,60 V/článek) [19]. 

 

 

 

 

 

 



 

- 43 - 

 

Reakce v elektrolyzéru [21] 

Na anodě: 

 2H2O 4H
+
+O2+4e

- 

Na katodě: 

 4H
+
+4e

-
  2H2  

 

 

Obrázek 2.10. Schematické znázornění PEM elektrolyzéru [20] 
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3 Laboratorní výroba vodíku využitím energie slunečního záření 

 

Měření výroby vodíku vyuţitím solární energie bylo provedeno v laboratoři palivových 

článků VŠB-TUO. Měřily se proudy a napětí kaţdé části energetického systému a z nich byla 

následně  v počítači dopočtena elektrická energie spotřebovaná elektrolyzérem pro jeho 

zahřívání a tlakování a elektrická energie spotřebovaná elektrolyzérem k výrobě vodíku v 

průběhu jedné hodiny. Průtokoměrem bylo měřeno mnoţství vyrobeného vodíku. Specifikace 

jednotlivých komponentů tohoto systému je uvedena v části 5.1 této práce. Na obrázku 3.1. je 

blokové schéma pro měření výroby vodíku. V tabulce 3.1. jsou uvedeny hodnoty spotřebované 

elektrické energie při startovací sekvenci elektrolyzéru. 

 

Obrázek 3.1. Blokové schéma zapojení energetického systému pro výrobu vodíku ze sluneční 

energie 
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Tabulka 3.1. Hodnoty elektrické energie spotřebované elektrolyzérem při startovací sekvenci 

Čas EELZ-SS 

(min) (Wh) 

0,0 0 

1,0 2 

2,0 10 

3,0 18 

4,0 28 

5,0 35 

6,0 45 

7,0 52 

8,0 56 

9,0 60 

10,1 63 

10,6 74 

11,1 82 

11,6 84 

12,1 86 

12,6 89 

12,9 92 

 

Hodnoty elektrické energie spotřebované elektrolyzérem během startovací sekvence byly 

vypočítány dle následujícího vztahu:  

𝐸𝐸𝐿𝑍−𝑆𝑆 = 𝑈230 ∙ 𝐼𝐸𝐿𝐶 ∙ 𝑡 

EELZ-SS - elektrická energie spotřebovaná elektrolyzérem během startovací sekvence (Wh) 

U230 - napětí na vstupu elektrolyzéru (V) 

IELC - proud tekoucí do elektrolyzéru (A)  

t - čas provozu elektrolyzéru (h) 
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Obrázek 3.2. Graf spotřeby elektrické energie elektrolyzéru při startovací sekvenci v závislosti 

na čase 

 

Při spuštění elektrolyzéru trvá asi 13 minut, neţ je schopen začít vyrábět vodík. Tomuto 

stavu se říká startovací sekvence, elektrolyzér se zahřívá a tlakuje na poţadovaný tlak (na 

obrázku 3.2. je energetický průběh startovací sekvence elektrolyzéru). Z tohoto důvodu je 

vhodné, aby elektrolyzér pracoval, pokud je to moţné, bez přerušování. Tím se sníţí spotřeba 

elektrické energie pro opětovnou startovací sekvenci. 

 

V tabulce 3.2. jsou uvedeny hodnoty výroby vodíku elektrolyzérem v průběhu jedné hodiny. 

Je v ní uveden čas v rozmezí pěti minut, spotřebovaná elektrická energie elektrolyzérem a z ní 

vyrobené mnoţství vodíku.  
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Tabulka 3.2. Elektrická energie spotřebovaná elektrolyzérem k výrobě vodíku za hodinu 

Čas EELZ-H2 VH2 

(min) (Wh) (l) 

0 0 0 

5 40 3,98 

10 79 7,44 

15 115 10,51 

20 150 13,64 

25 185 16,87 

30 214 20,1 

35 248 23,34 

40 279 26,52 

45 310 29,75 

50 345 32,88 

55 377 36,11 

60 413 39,34 

 

EELZ-H2 - elektrická energie spotřebovaná elektrolyzérem během hodinové výroby vodíku 

 (Wh) 

VH2 - objem vodíku vyrobeného elektrolyzérem během hodiny (l) 
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Obrázek 3.3. Graf spotřeby elektrické energie a výrobu vodíku elektrolyzérem v průběhu jedné 

hodiny 

 

Z průběhu výroby vodíku a spotřeby elektrické energie v závislosti na času je patrné, ţe se 

spotřeba elektrické energie s narůstajícím mnoţstvím vyrobeného vodíku sniţuje viz obrázek 

3.3.. Proto je vhodné elektrolyzér pouţívat bez přerušování jeho chodu.  
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4 Výroba elektrické energie vodíkovými palivovými články 

 

Měření výroby elektrické energie vodíkovými palivovými články bylo provedeno v 

experimentální laboratoři palivových článků VŠB-TUO. K modulu palivového článku (NEXA) 

byla připojena nastavitelná zátěţ. Příkon zátěţe se měnil od 0 do 1200 W. Pomocí proudových a 

napěťových čidel byly změřeny hodnoty pro dopočítání elektrického výkonu modulu 

palivových článků  a také jeho vlastní spotřeby viz tabulka 4.1.. Průtokoměrem byla měřena 

spotřeba vodíku. Měřen byl také objem vzduchu, ze kterého si modul palivových článků 

odebíral potřebný kyslík, a vznikající voda. Na obrázku 4.1. je blokové zapojení pro toto 

měření. Specifikace jednotlivých komponentů tohoto systému je uveden v části 5.1 této práce. 

 

Obrázek 4.1. Blokové schéma zapojení energetického systému pro výrobu elektrické energie z 

vodíku 
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Tabulka 4.1. Hodnoty výkonů, elektrických energií, množství spotřebovaného vodíku, 

ekvivalentního množství energie ve spotřebovaném vodíku  a účinností modulu palivových 

článků pro různé zatížení 

Pzátěž Pstack Pvl.spotřeba Pvl.spotřeba EFC VH2 EH2 ηFC 

(W) (W) (W) z Pstack(%) (Wh) (l) (Wh) (%) 

0 53,28 53,28 100,0 4,44 7 20,59 21,57 

100 160,05 60,05 37,5 13,34 13 38,24 34,88 

200 266,38 66,38 24,9 22,20 16 47,06 47,17 

300 381,96 81,96 21,5 31,83 26 76,47 49,34 

400 496,42 96,42 19,4 41,37 30 88,23 46,88 

500 611,72 111,72 18,3 50,98 36 105,88 48,14 

600 726,53 126,53 17,4 60,54 45 132,35 45,74 

700 845,94 145,94 17,3 70,50 54 158,82 44,39 

800 964,08 164,08 17,0 80,34 61 179,41 44,18 

900 1098,24 198,24 18,1 91,52 73 214,70 42,63 

1000 1262,11 262,11 20,8 105,18 88 258,82 40,64 

1100 1473,66 373,66 25,4 122,81 103 302,94 40,54 

1200 1598,18 398,18 24,9 133,18 125 367,64 36,23 

 

nezatíţený modul palivového článku NEXA (naprázdno) 

maximální zatíţení modulu palivového článku NEXA 

Pzátěž - nastavená zátěţ na DC elektronické zátěţi (tj. "netto" výkon modulu NEXA) (W) 

Pstack - výstupní výkon modulu NEXA včetně vlastní spotřeby elektřiny (tj. "brutto" 

výkon, tzn. součin Ustack a Istack) (W, V, A) 

Pvl.spotřeba - příkon podpůrných systémů modulu NEXA v rámci vlastní spotřeby modulu 

(W) 

EFC - elektrická energie vyrobená modulem NEXA ("brutto" výroba) za dobu 5 minut při 

dané nastavené zátěţi (Wh) 

VH2 - mnoţství vodíku spotřebované modulem NEXA za dobu 5 minut při dané nastavené 

zátěţi (l) 

EH2- ekvivalentní mnoţství energie ve spotřebovaném vodíku (Wh) 

ηFC - účinnost výroby elektrické energie modulem NEXA (%) 

 

Vzorec pro výpočet ekvivalentního mnoţství energie ve spotřebovaném vodíku: 

𝐸𝐻2 =
𝑉𝐻2

𝑉𝑚𝑜𝑙𝐻 2
∙ 𝑄𝑡 ∙ 𝑈𝑅𝑂𝑉 =

𝑉𝐻2

22,414
∙ 53,596 ∙ 1,23 (Wh) 

Qt - velikost elektrického náboje potřebného pro výrobu 1 molu vodíku (Ah) 
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UROV - rovnováţné napětí chemické reakce probíhající v palivovém článku (V) 

VmolH2 - objem 1 molu vodíku (l) 

 

Vzorec pro výpočet účinnosti výroby elektrické energie modulem NEXA: 

𝜂𝐹𝐶 =
𝐸𝐹𝐶

𝐸𝐻2
∙ 100 (%) 

 

 

Obrázek 4.2. Sloupcový graf celkového "brutto" výkonu v porovnání s vlastní spotřebou modulu 

palivového článku a také jejich poměr vyjádřený % v závislosti na zatížení 

 

Pokud je modul palivového článku nezatíţen, je veškerý výkon spotřebován samotným 

modulem viz obrázek 4.2.. Vzájemný poměr výkonu "brutto" a vlastní spotřeby se zvyšujícím 

zatíţením klesá, nejmenší hodnoty 17 % dosáhl při zatíţení 800W a následně se zvyšováním 

zátěţe opět narůstal. 
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Obrázek 4.3. Graf účinnosti modulu NEXA v závislosti na jeho zatížení 

 

Z průběhu tohoto grafu viz obrázek 4.3. je vidět, ţe nejniţší účinnost měl modul NEXA v 

nezatíţeném stavu. To je způsobeno zejména tím, ţe je vyšší poměr vlastní spotřeby energie 

modulu NEXA k mnoţství spotřebovaného vodíku. Při zvyšování zátěţe účinnost rostla. 

Nejvyšší účinnost (přibliţně 50 %) byla při částečném zatíţení a to hodnotou 300 W. Od 

zatíţení 600 W účinnost opět klesala. Při maximálním zatíţení 1200 W byla účinnost přibliţně 

36,5 %. 

V tabulce 4.2. jsou uvedeny výstupní hodnoty napětí a proudů pro zatěţování modulu 

palivového článku NEXA. Jsou v ní také uvedeny mnoţství spotřebovaného vodíku a vzduchu v 

litrech za minutu a mnoţství vznikající vody v litrech za hodinu. Na obrázku 4.4. je zatěţovací 

charakteristika modulu NEXA, z niţ je patrné ţe, tento modul se řadí mezi takzvané napěťově 

měkké zdroje.  
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Tabulka 4.2. Hodnoty proudů, napětí, spotřebovaného vodíku, spotřebovaného vzduchu a 

vyrobené vody v závislosti na zatížení modulu NEXA 

Pzátěž I U VH2 vzduch voda 

(W) (A) (V) (l/min) (l/min) (l/h) 

0 0 41,8 1,4 21,7 0,02 

100 2,61 38,32 2,6 21,5 0,05 

200 5,49 36,44 3,2 26,7 0,11 

300 8,43 35,59 5,2 37,1 0,16 

400 11,55 34,63 6,0 44,8 0,2 

500 14,79 33,81 7,2 50,2 0,27 

600 18,2 32,97 9,0 53,9 0,33 

700 21,82 32,08 10,8 56,9 0,38 

800 25,77 31,04 12,2 60,1 0,46 

900 30,11 29,89 14,6 64,8 0,55 

1000 34,77 28,76 17,6 72,4 0,64 

1100 39,51 27,84 20,6 83,7 0,74 

1200 45,02 26,66 25,0 98,9 0,84 

 

 

Obrázek 4.4. Graf průběhu napětí a proudu na výstupu modulu NEXA v závislosti na jeho 

zatížení 
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Z grafu je vidět, ţe napětí modulu NEXA téměř lineárně klesá s jeho zvyšujícím se 

zatíţením. Maximální napětí je při nezatíţeném stavu asi 42 V. Proud se zvyšováním zátěţe 

lineárně roste. Maximální proud na výstupu modulu NEXA  je asi 45 A při plném zatíţení. 

 

 

Obrázek 4.5. Graf spotřeby vodíku a vzduchu v závislosti na zatížení modulu NEXA 

 

Spotřeba vzduchu i vodíku roste se zvyšováním zatíţení modulu NEXA viz obrázek 4.5.. V 

nezatíţeném stavu je spotřebováno asi 1,4 litru vodíku a 21,7 litrů vzduchu za minutu. Při 

maximálním zatíţení je spotřebováno asi 25 litrů vodíku a 100 litrů vzduchu za minutu. 
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Obrázek 4.6. Graf produkce vody v závislosti na zatížení modulu NEXA 

 

Výroba vody v modulu palivového článku (NEXA) roste téměř lineárně v závislosti na 

zatíţení viz obrázek 4.6.. Při maximálním zatíţení je vyprodukováno asi 840 ml vody za 

hodinu. 
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5 Popis laboratorního hybridního energetického systému na bázi 

solární a vodíkové technologie 

 

V experimentální laboratoři palivových článků VŠB-TUO je výrobní systém, jehoţ struktura 

je znázorněna na obrázku 5.1. Tento systém vyuţívá jako primární zdroj energii z obnovitelných 

zdrojů (solární energii). Sluneční energie je přeměňována na energii elektrickou fotovoltaickými 

články. Energie získána z fotovoltaického systému je ukládána v akumulátorové bance. Při 

nadbytečném mnoţství vyrobené elektrické energie  je tato energie vyuţita také pro 

transformaci na chemickou energii při rozkladu vody (elektrolýzu). Tato energie je uchována ve 

vyprodukovaném vodíku. Potřebný převod energie do akumulátorů (tedy jejich nabíjení) je 

řízen a zabezpečován regulátorem nabíjení (nabíječem) představovaného DC/DC měničem 

Sunny Island Charger 40, tento měnič také řídí hodnotu napětí na stejnosměrné sběrnici. Výrobu 

vodíku zajišťuje elektrolyzér Hogen GC 600, jeţ vyrábí vodík v době přebytku vyráběné 

elektrické energie z fotovoltaických panelů. Vyrobený plynný vodík je po kompresi uchováván 

ve standardních tlakových lahvích. Uskladněný vodík je poté podle potřeby systému pouţit jako 

palivo pro nízkoteplotní modul palivových článků typu PEM – modul NEXA. Získaná 

stejnosměrná elektrická energie ze slunečního záření, také energie dodaná z akumulátorové 

banky a energie vyrobená palivovým článkem prostřednictvím střídače SMA Sunny Island 4248 

pokrývá spotřebu (světelné spotřebiče o celkovém příkonu 250 W) střídavým napětím 

standardních síťových parametrů. 

 

 

Obrázek 5.1. Blokové schéma zapojení v experimentální vodíkové laboratoři VŠB-TUO 



 

- 57 - 

 

Označení některých měřených veličin: 

IPV - proud na tekoucí z fotovoltaických panelů (A) 

UPV - napětí na výstupu fotovoltaických panelů (V)  

ICHAR - proud napájející akumulátorovou banku (A) 

UBAT -napětí na vstupech akumulátorové banky (V) 

IFC - proud tekoucí z modulu palivových článků (A)   

UFC- napětí na vstupu stejnosměrného měniče pro palivový článek (V) 

IISL - proud tekoucí do střídače (A) 

UISL - napětí na vstupu střídače (V) 

U230 - napětí na výstupu měniče (V) 

IELC - proud tekoucí do elektrolyzéru (A) 

ILOAD - proud tekoucí do zátěţe (A) 

VH2 - mnoţství vodíku vyrobeného elektrolyzérem (respektive mnoţství vodíku 

spotřebovaného modulem palivových článků) (l) 

 

5.1 Hlavní součásti hybridního energetického systému 

a) Fotovoltaické panely Schott poly 165 

b) Akumulátorová banka (FIAMM FLB 300) 

c) Měniče: 

 Stejnosměrný měnič Sunny Island charger 40 

 Stejnosměrný měnič Meanwell SD-1000L-48 

 Střídač SMA Sunny Island 4248 

d) Modul měření a řízení 

e) Elektrolyzér Hogen GC 600 

f) Úloţiště vodíku - tlakové lahve 

g) Modul palivových článků NEXA Power 

h) Zátěţ 250 W tvořená světelnými zdroji 
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ad a) Fotovoltaické panely[22] 

 

Hlavním energetickým zdrojem tohoto systému jsou fotovoltaické panely. Konstrukce s  

panely je umístěna na střeše laboratoře palivových článků. Tato konstrukce je orientována 

na jih při sklonu 50° proti Slunci. Tento sklon je z důvodu k celoročnímu provozu 

výhodnější. Celkem je fotovoltaický  systém sloţen ze 12 polykrystalických panelů typu 

SCHOTT POLY 165  s nominálním instalovaným výkonem 165 Wp. Celkový instalovaný 

výkon je tudíţ 1980 Wp. Pro zapojení fotovoltaických panelů byla vybrána sério-paralelní 

kombinace, aby bylo zajištěno dostatečné pracovní napětí nabíječe akumulátorové banky a 

také proto, aby byl minimalizován proud, potaţmo výkonová ztráta celé solární elektrárny. 

Fotovoltaické panely jsou zapojeny do 4 paralelních sekcí po 3 kusech v sérii viz obrázek 

5.2.. Další parametry fotovoltaických panelů jsou uvedeny v příloze II.. 

 

 

Obrázek 5.2.  Zapojení fotovoltaických panelů 

ad b) Akumulátorová banka[22] 

Akumulátorová banka se skládá ze čtyř olověných bezúdrţbových akumulátorů typu 

FIAMM FLB300 o jmenovité kapacitě 75Ah. Akumulátory v akumulátorové bance jsou 

zapojeny do sériového zapojení. Celkové jmenovité napětí akumulátorů je 48 V. Další 

parametry akumulátorů jsou uvedeny v příloze II.. Banka je dobíjena jenom energií 

pocházející z fotovoltaických panelů. Je vyloučen stav nabíjení akumulátorů z modulu 

palivových článků NEXA, toto je zajištěno nastavením ovládacího systému. Akumulátorová 

banka je přímo připojena na stejnosměrnou systémovou sběrnici a tím určuje její provozní 

napětí.  

Ze jmenovitých parametrů akumulátorové banky získáme výslednou energetickou 

kapacitu o hodnotě 3,6 kWh. Hlavní funkcí akumulátorové banky v systému je ukládání 

vyrobené elektrické energie z fotovoltaických panelů, jeţ není přímo spotřebována na 

pokrytí spotřeby zátěţe, elektrolyzéru a přenosových a transformačních ztrát systému. Další 

Stejnosměrný měnič
Sunny Island Charger 40

I=18,8 A
U=105,3 V
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výhodou a důleţitou úlohou akumulátorové banky je funkce energetického „bufferu“, z toho 

je pokryta spotřeba elektrolyzéru při definovanovaném přechodném omezení výroby 

fotovoltaického systému zapříčiněného lokální povětrnostní situací (zejména přechod nízké 

oblačnosti nad fotovoltaickými panely). Energetický „buffer“ je moţno definovat jako 

předem zvolenou kapacitu akumulátorové banky. V této určené hladině není řídícím 

systémem omezen provoz elektrolyzéru, ten je díky své dynamice provozu nutno udrţovat, 

pokud to jde, v optimálních pracovních podmínkách. 

 

ad c) Měniče[22] 

V systému jsou pouţity celkem tři výkonové měniče. Jde o střídač a dva stejnosměrné 

měniče. Stejnosměrné měniče mají za úkol regulovat energii, která jde do stejnosměrné 

sběrnice. Ze sběrnice je elektrická energie dále přiváděna na svorky střídače.  

První DC/DC měnič SMA Sunny Island Charger 40 je určen pro transformaci vyrobené 

elektrické energie fotovoltaickým systémem na vhodnou napěťovou hladinu stejnosměrné 

sběrnice. Protoţe je napětí stejnosměrné sběrnice určeno přímo připojenou akumulátorovou 

bankou, funguje tento měnič současně jako regulátor nabíjení (nabíječ) akumulátorové 

banky. Nabíječ automaticky volí, podle elektrických podmínek na fotovoltaických panelech 

a stejnosměrné sběrnici, svůj optimální pracovní bod tak, aby byl zajištěn nejvyšší moţný 

výstupní výkon. Současně reguluje dle typu připojených akumulátorů nabíjení 

akumulátorové banky. Další parametry tohoto měniče jsou uvedeny v příloze II.. 

Druhý DC/DC měnič MEANWELL SD-1000L-48 je vyuţit pro stabilizaci výstupního 

napětí z modulu palivových článků NEXA. Tento měnič elektrickou energii vyrobenou 

modulem palivových článků převede na poţadované parametry napětí se stabilní hodnotou 

48 V. Další parametry tohoto měniče jsou uvedeny v příloze II..  

Třetí pouţitý výkonový měnič SMA Sunny Island 4248 v systému je střídač, ten 

zajišťuje převod elektrické energie ze stejnosměrné sběrnice na elektrickou energii o 

standardních parametrech jednofázové střídavé distribuční sítě nízkého napětí (230 V, 

50 Hz) pracující v ostrovním reţimu. Na vstup střídače je připojena akumulátorová banka 

nebo modul palivového článku podle provozního nastavení energetického systému. 

Nominální výkon střídače je 4,2 kW. Další parametry tohoto střídače jsou uvedeny v příloze 

II.. 

ad d) Modul měření a řízení[22] 

Měřící soustava 

Měřící soustava je celkový systém zajišťující měření, digitalizaci, zpracování, zobrazení 

a archivaci naměřených dat a provozních veličin jednotlivých součástí energetického 
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systému. Měřící soustava je tvořena třemi základními prvky. Měřícími moduly, jejichţ 

analogový signál je převáděn a vyhodnocován měřící kartou a dále zpracováván jako 

digitální informace počítačem, na kterém je také vytvořeno virtuální prostředí s měřícími 

přístroji a zobrazením měřených veličin.  

Do měřícího systému můţeme zahrnout i jednotlivá zobrazovací a ukládací rozhraní 

hmotnostních průtokoměrů a samotného palivového článku. Měřící moduly jsou realizována 

pomocí napěťových a proudových LEM čidel. Důvodem nasazení čidel LEM je převod 

měřené veličiny na definovanou napěťovou úroveň, tu je moţno vyhodnocovat měřící 

kartou.  

Měřící moduly vyţadují samostatné symetrické napájení (+15 V, -15 V), které zajišťoval 

laboratorní zdroj. Příkon tohoto zdroje (resp. spotřeba měřících modulů) není zahrnuta pro 

svou zanedbatelnou velikost do energetické bilance energetického systému.  

Měřící karta NI 6218 má 16-ti bitový A/D převodník komunikující přes USB rozhraní, to 

zajišťuje její flexibilitu a mobilitu. Mezi hlavní měřené parametry patří: napětí a proud pole 

fotovoltaických panelů, napětí a proudy tekoucí z a do akumulátorové banky, výstupní 

napětí a proud palivového článků, vstupní proud a napětí střídače, výstupní proud a napětí 

střídače. Naměřená data jsou při měření zobrazována a ukládána pomocí vytvořené aplikace 

v prostředí LabView. Data získaná z ostatních měřících prvků systému (palivový článek, 

průtokoměry) jsou navzájem synchronizována přes společnou datovou stěnu.  

 

Řídící systém 

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

vyuţívá jako hlavní řídící jednotku programovatelný automat (PLC) SIMATIC firmy 

Siemens. Pro moţnost systém ovládat uţivatelsky a sledovat jeho vybrané parametry byla 

naprogramována i vizualizační aplikace, která se propojila s programem v PLC. Zobrazení a 

ovládaní je zajišťováno prostřednictvím grafického dotykového LCD panelu typu TP177 

Micro. Jelikoţ má řídící systém zajištěno nezávislé napájení, je zajištěno nezávislé řízení 

energetického systému i při výpadku měřícího systému.  

 

ad e) Elektrolyzér Hogen GC 600[22] 

Pro výrobu vodíku je pouţit elektrolyzér Hogen GC 600, ten produkuje vodík pomocí 

protonových membrán. Je napájen střídavým napětím z výstupu střídače. Elektrolyzér je 

schopen dodávat plynný vodík o tlaku 13,8 bar a čistotě 99,9999 %. Pro chod elektrolyzéru 

je jako vstupní surovina potřebná demineralizovaná voda, jejíţ výroba a dodávka byla 

zajištěna prostřednictvím osmotické filtrační jednotky typu DEMIWA. Mnoţství 
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vyrobeného vodíku je měřeno a následně registrováno prostřednictvím hmotnostního 

průtokoměru typu AALBORG XFM. Elektrolyzér je připojen na střídavé straně 

energetického systému, tedy na výstupu střídače a je ovládán prostřednictvím stykače, který 

pracuje na popud řídícího systému, kdyţ je generováno nadměrné mnoţství elektrické 

energie. Další parametry elektrolyzéru jsou uvedeny v příloze II.. 

 

ad f)Úloţiště vodíku - tlakové lahve[22] 

Slouţí pro uskladnění a rozvod plynného vodíku potřebného pro provoz navrhovaného 

energetického systému. Skládá se z rozvodů, zásobníků, mechanických a 

elektromagnetických ovládacích ventilů a hmotnostních průtokoměrů.  

 

Rozvody jsou sestaveny z  vysokotlakých hadic, ty propojují jednotlivá zařízení 

vodíkového akumulačního systému. Rozvody je propojen elektrolyzér, zásobníky se 

stlačeným vodíkem a palivový článek. Jako zásobníky vodíku byly vyuţity tři standardní 

tlakové láhve o vodním objemu 50 l s přepočítaným objemem jímaného vodíku asi 2 Nm
3
ve 

svazku,to je přibliţně 680 Nl připadajícím na jednu tlakovou láhev při maximální 

provozním tlaku elektrolyzéru. Pro měření okamţitého tlaku, průtoku a úhrnného mnoţství 

prošlého paliva (vodíku) byly do vodíkových rozvodů začleněny dva hmotnostní 

průtokoměry, které sledovaly tok paliva z elektrolyzéru do zásobníku při jeho výrobě a tok 

paliva ze zásobníku do palivového článku při jeho spotřebě. 

 

ad g) Modul palivových článků NEXA[22] 

Pouţit je modul nízkoteplotních palivových článků NEXA Power typu PEM od firmy 

Ballard o jmenovitém elektrickém výstupním výkonu 1,2 kW a jmenovitým výstupní 

napětím 26V. Jako reakční plyny pouţívá tento palivový článek vodík jako palivo a vzduch, 

ze kterého si odebírá potřebné mnoţství kyslíku pro průběh reakce. Další parametry modulu 

palivového článku NEXA jsou uvedeny v příloze II.. Při připojení palivového článku do 

systému musí být vyloučena moţnost nabíjení akumulátorů vyráběnou energií palivovým 

článkem kvůli nehospodárnosti vyuţití této vyrobené energie, proto jsou během připojení 

palivového článku ke stejnosměrné sběrnici odpojeny od sběrnice akumulátory.  

5.2 Popis funkce hybridního energetického systému 

Výše popsaný energetický systém pracuje v několika reţimech tak,aby byl schopen trvale 

napájet definovanou zátěţ. Energetický systém se můţe nacházet v těchto provozních stavech 

[22]: 
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Normální provozní stav 

Energetický systém v tomto provozním stavu funguje tak, ţe je zátěţ  napájena 

z akumulátorové banky nebo z fotovoltaických panelů. Při vyšším  výkonu fotovoltaických 

panelů, neţ je spotřeba zátěţe, můţe být  dobíjena akumulátorová banka. Tento provozní stav je 

prakticky vymezen pouze parametrem napětí akumulátorové banky v mezích UBAT<53 V, 

UBAT> 47 V.  

Aktivace elektrolyzéru 

Energetický systém v tomto provozním stavu funguje tak, ţe je zátěţ  napájena 

z akumulátorové banky nebo z fotovoltaických panelů. Do tohoto stavu přechází energetický 

systém po vyhodnocení dostatečné úrovně nabití akumulátorové banky a  dostatečné úrovně 

výkonu fotovoltaických panelů. Při takovém stavu můţe být řídícím systémem zahájena 

aktivace elektrolyzéru. V této fázi elektrolyzér nevyrábí vodík do zásobníků, elektrolyzér je ve 

startovací sekvenci (zahřívá se a tlakuje na provozní tlak). Je-li výkon fotovoltaických panelů 

dostatečný, je součastně dobíjena i akumulátorová banka. Přechod do tohoto provozní stavu je 

prakticky vymezen těmito rozhodovacími úrovněmi UBAT >= 53 V, UPV>= 90 V. Ukončení 

aktivační fáze elektrolyzéru je dána podmínkou UPV< 90 V na dobu t1=10 min . 

Provoz elektrolyzéru 

Energetický systém v tomto provozním stavu funguje tak, ţe je připojena zátěţ, jejíţ 

spotřeba je plně hrazena z akumulátorové banky nebo z fotovoltaického systému. Elektrolyzér 

ukončil svou aktivaci a začne dodávka vodíku do zásobníků. Z tohoto provozního stavu můţe 

energetický systém přejít pouze zpět do "normálního" provozního stavu. Přechod mezi těmito 

stavy je dán splněním předepsaných podmínek. Přechod do "normálního" provozního stavu, 

bezpečné odstavení elektrolyzéru a ukončení výroby vodíku je prakticky dáno těmito 

rozhodovacími úrovněmi UPV <= 70 V po dobu t2= 30 min, UPV<= 65 V, UBAT< 50 V. 

Aktivace palivového článku  

Energetický systém v tomto provozním stavu funguje tak, ţe je připojena zátěţ, jejíţ 

spotřeba je plně hrazena z akumulátorové banky nebo pouze částečně z fotovoltaického 

systému. Palivový článek je aktivován, jsou provedeny všechny startovací procedury a je  

ověřeno, ţe je moţné zahájit dodávku elektrické energie. Zahájení aktivace palivového článku a 

přechod z "normálního" provozního stavu  započne po vyhodnocení těchto rozhodovacích 

úrovní UPV <= 55 V a UBAT<= 47 V nebo UBAT<= 46,5 V.  

Provoz palivového článku 

Energetický systém v tomto provozním stavu funguje tak, ţe je připojena zátěţ, jejíţ 

spotřeba je plně hrazena palivovým článkem nebo pouze částečně z fotovoltaického systému. 
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Od střídače je odpojena akumulátorová banka, která ale zůstává připojená k nabíječi. Zastavení 

výroby elektrické energie prostřednictvím palivového článku je moţné na základě vyhodnocení 

dostatečné úrovně dodávaného výkonu z fotovoltaických panelů. Ukončení provozu palivového 

článku a přechod do "normálního" provozního stavu je dáno splněním těchto rozhodovacích 

úrovní UPV > 70 V po dobu t3= 1 200 s,   UPV> 115 V. 

5.3 Měření na hybridním energetickém systému 

Měření probíhalo ve středu 25. března od 6:00 do 18:00 hodin . Na následujících obrázcích 

jsou časové průběhy, které byly získány z naměřených dat. Tyto hodnoty byly zpracovány 

pomocí programu DIAdem 2010. 

 Na obrázku 5.3. je průběh vyrobeného výkonu modulu NEXA. Modul NEXA musel v 

ranních hodinách dodávat potřebnou energii pro zátěţ. Modul začal dodávat energii od 6:00 

hodin. V té době pokleslo napětí akumulátorové banky pod nastavenou mez a ta nebyla jiţ 

schopná dodávat energii do zátěţe. Modul dodával energii asi do půl osmé, od té doby byla 

schopná zátěţ napájet fotovoltaika. Modul palivového článku za tuto dobu spotřeboval asi 333 

litrů vodíku, jenţ byl vyroben v předešlém dnu. Na průběhu výkonu modulu NEXA jsou patrné 

drobné odchylky. Ty jsou zapříčiněny čištěním (profukem) kanálků na straně anody. Toto 

čištění má vliv na výstupní napětí modulu NEXA. Čištění probíhá v určitých intervalech v 

závislosti na zatíţení modulu palivového článku [23]. 

 

Obrázek 5.3. Časový průběh výkonu modulu palivových článků NEXA 

 

Na obrázku 5.4. je průběh výkonu fotovoltaických panelů. Výkon roste téměř lineárně se 

zvyšující se intenzitou slunečního záření (východ slunce byl v 5:36) asi od sedmé hodiny ranní 

kdy je intenzita sluneční energie dostatečná pro generování elektrického energie z našich 
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fotovoltaických panelů. Maximální hodnoty výkonu asi 1500 W dosahuje fotovoltaika kolem 

dvanácté hodiny. Poté začne výkon opět lineárně klesat, protoţe se začne sniţovat intenzita 

slunečního záření. Při dosaţení výkonu, jeţ  je schopen pokrýt poţadavky zátěţe, je systémem 

vypnut modul palivového článku.  

 

Obrázek 5.4. Časový průběh výkonu fotovoltaických panelů 

 

Na obrázku 5.5 je průběh výkonu na výstupu stejnosměrného měniče. Tento průběh kopíruje 

průběh výkonu na fotovoltaických panelech a stabilizuje jej, je sníţen jen o vlastní spotřebu 

měniče . Tímto výkonem je dobíjena akumulátorová banka, přes střídač je dále dodáván do 

zátěţe případně i do elektrolyzéru. 

 

Obrázek 5.5. Časový průběh výkonu stejnosměrného měniče Sunny Island charger 40 
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Na obrázku 5.6. je průběh výkonu na vstupu střídače. Od 6:00 do 7:32 je výkon dodáván z 

modulu NEXA, následně je vidět jak výkon začne dodávat fotovoltaika. V 9:58 je dostatečně 

nabyta akumulátorová banka a zároveň je výkon fotovoltaiky dostatečný pro provoz 

elektrolyzéru i zátěţe. Elektrolyzér byl spuštěn aţ do 14:52. Poté se opět výkon sníţí jen na 

hodnotu pro pokrytí zátěţe, je dodávám z fotovoltaiky a akumulátorové banky. Po 16:00 hodině 

je výkon fotovoltaiky nulový a tak je potřebný výkon dodáván jen z akumulátorové banky. 

 

 

Obrázek 5.6. Časový průběh výkonu na vstupu střídače Sunny Island 4248 

 

Na obrázku 5.7. je zobrazen časový průběh příkonu elektrolyzéru. V průběhu je vidět, ţe se 

elektrolyzér nejprve zahříval a tlakoval po dobu asi 15 minut a následně začal vyrábět vodík.  V 

průběhu jsou vidět pravidelné změny příkonu elektrolyzéru. Ty jsou zapříčiněny tlakováním a 

obnovou reakční vody v elektrolyzéru. Elektrolyzér byl v provozu 4 hodiny a 39 minut, jeho 

průměrný příkon byl asi 467 W a vyrobil asi 184 litrů vodíku.   
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Obrázek 5.7. Časový průběh příkonu elektrolyzéru Hogen GC 600 

 

Na obrázku 5.8. je průběh napětí akumulátorové banky. V 6:00 hodin byla hodnota napětí asi 

47 V, proto byl v provozu modul palivového článku. Akumulátorová banka se po svítání začala 

pomalu dobíjet z fotovoltaiky. Asi v 7:30 byla energie produkovaná fotovoltaikou dostatečná 

pro napájení zátěţe, proto napětí akumulátorové banky opět kleslo. Následně napětí postupně 

rostlo se zvyšující se sluneční energií. Před desátou hodinou dosáhlo napětí 53 V, proto byl 

spuštěn elektrolyzér. Napětí poté mírně kleslo, protoţe výkon fotovoltaiky nebyl ještě 

dostatečný pro energetické pokrytí elektrolyzéru se zátěţí. Při následném zvyšování výkonu 

fotovoltaiky napětí akumulátorové banky rostlo aţ na hodnotu cca 58 V. Před 14 hodinou začalo 

napětí klesat z důvodu sniţujícího se výkonu fotovoltaiky. Přibliţně v 15:30 se výkon 

fotovoltaiky rapidně sníţil, proto musela akumulátorová banka začít dodávat víc energie do 

zátěţe a napětí prudce pokleslo. Asi od 16:30 dodávala energii do zátěţe jen akumulátorová 

banka, proto napětí lineárně klesalo. Napětí akumulátorové banky klesalo aţ na hodnotu 47 V 

do 5:00 hodin následujícího dne. Pak by byl opět spuštěn modul palivového článku. 

 



 

- 67 - 

 

 

Obrázek 5.8. Časový průběh napětí akumulátorové banky 
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6 Energetická bilance celého energetického systému 

 

Jedním z bodů této práce je spočítat energetickou bilanci celého energetického systému. 

Nejprve vypočítám účinnosti jednotlivých součástí systému a z nich pak účinnost celého 

energetického systému. Jednotlivé účinnosti jsou vypočtené z naměřených dat ze dne 25. 

března. 

6.1 Výpočet účinnosti stejnosměrného měniče Sunny Island Charger 40 

Vzorec pro výpočet elektrické energie vyrobené fotovoltaickými panely a její výsledná 

hodnota: 

𝐸𝑃𝑉 = 𝑃𝑃𝑉 ∙ 𝑡𝑃𝑉 = 𝑈𝑃𝑉 ∙ 𝐼𝑃𝑉 ∙ 𝑡𝑃𝑉 = 6990,26 Wh 

 

EPV  - elektrická energie vyrobená fotovoltaikou (Wh) 

PPV - výkon fotovoltaiky (průměr z naměřených vzorků) (W) 

IPV  - proud fotovoltaiky (průměr z naměřených vzorků) (A) 

UPV - napětí fotovoltaiky (průměr z naměřených vzorků) (V) 

tPV - doba provozu fotovoltaiky a měniče (h) 

 

Vzorec pro výpočet elektrické energie na výstupu měniče Sunny Island Charger 40 a její 

výsledná hodnota: 

𝐸𝐶𝐻𝐴𝑅 = 𝑃𝐶𝐻𝐴𝑅 ∙ 𝑡𝑃𝑉 = 𝑈𝐵𝐴𝑇 ∙ 𝐼𝐶𝐻𝐴𝑅 ∙ 𝑡𝑃𝑉 = 6802,73 Wh 

 

ECHAR - elektrická energie na výstupu měniče (Wh) 

PCHAR - výkon na výstupu měniče (průměr z naměřených vzorků) (W) 

UBAT - napětí na výstupu měniče (průměr z naměřených vzorků) (V) 

ICHAR - proud na výstupu měniče (průměr z naměřených vzorků) (A) 
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Vzorec pro výpočet účinnosti měniče Sunny Island Charger 40 a její výsledná hodnota: 

𝜂𝐶𝐻𝐴𝑅 =
𝐸𝐶𝐻𝐴𝑅

𝐸𝑃𝑉
∙ 100 = 97,3 % 

 

ηCHAR - účinnost stejnosměrného měniče Sunny Island Charger 40 (%) 

 

6.2 Výpočet účinnosti střídače Sunny Island 4248 

Jelikoţ je tento střídač moţné připojit ke dvěma různým zdrojům elektrické energie a dodává 

výkon pro dvě různá zatíţení, vypočteme jeho účinnost pro obě varianty a výslednou účinnost z 

nich zprůměrujeme. 

Vzorec pro výpočet elektrické energie vyrobené modulem NEXA a její výsledná hodnota: 

𝐸𝐼𝑆𝐿(𝑁𝐸𝑋𝐴) = 𝑃𝐼𝑆𝐿(𝑁𝐸𝑋𝐴) ∙ 𝑡𝑁𝐸𝑋𝐴 = 𝑈𝐼𝑆𝐿(𝑁𝐸𝑋𝐴 ) ∙ 𝐼𝐼𝑆𝐿(𝑁𝐸𝑋𝐴) ∙ 𝑡𝑁𝐸𝑋𝐴 = 375,2 Wh 

 

EISL(NAXA) - elektrická energie na vstupu střídače vyrobená modulem NEXA (Wh)  

PISL(NEXA) - výkon na vstupu  střídače z modulu NEXA (průměr z naměřených vzorků) (W) 

tNEXA - doba provozu modulu NEXA (s) 

UISL(NEXA) -  napětí na vstupu střídače dodané modulem NEXA (průměr z naměřených 

vzorků) (V) 

IISL(NEXA) -  proud na vstupu střídače dodaný modulem NEXA (průměr z naměřených 

vzorků) (A) 

 

Vzorec pro výpočet elektrické energie spotřebované zátěţí při napájení modulem NEXA a 

její výsledná hodnota: 

𝐸𝐿𝑂𝐴𝐷(𝑁𝐸𝑋𝐴) = 𝑃𝐿𝑂𝐴𝐷(𝑁𝐸𝑋𝐴) ∙ 𝑡𝑁𝐸𝑋𝐴 = 𝑈230 ∙ 𝐼𝐿𝑂𝐴𝐷(𝑁𝐸𝑋𝐴) ∙ 𝑡𝑁𝐸𝑋𝐴 = 301,47 Wh 

 

ELOAD(NEXA) - elektrická energie spotřebovaná zátěţí v zapojení s modulem NEXA (Wh) 

PLOAD(NEXA) - příkon zátěţe v zapojení s modulem NEXA (průměr z naměřených vzorků) 

(W) 
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U230 - napětí na výstupu střídače (průměr z naměřených vzorků) (V)  

ILOAD(NEXA) - proud tekoucí do zátěţe v zapojení s modulem NEXA (průměr z naměřených 

vzorků) (A) 

 

Vzorec pro výpočet účinnosti střídače Sunny Island 4248 při napájení modulem NEXA a její 

výsledná hodnota: 

𝜂𝐼𝑆𝐿(𝑁𝐸𝑋𝐴) =
𝐸𝐿𝑂𝐴𝐷(𝑁𝐸𝑋𝐴)

𝐸𝐼𝑆𝐿(𝑁𝐸𝑋𝐴)
∙ 100 = 80,3 % 

 

ηISL(NEXA) - účinnost střídače v zapojení s modulem NEXA (%) 

 

Vzorec pro výpočet elektrické energie dodávané z akumulátorové banky a stejnosměrného 

měniče Sunny Charger a její výsledná hodnota: 

𝐸𝐼𝑆𝐿(𝐵𝐴𝑇) = 𝑃𝐼𝑆𝐿(𝐵𝐴𝑇) ∙ 𝑡𝐵𝐴𝑇 = 𝑈𝐼𝑆𝐿(𝐵𝐴𝑇) ∙ 𝐼𝐼𝑆𝐿(𝐵𝐴𝑇) ∙ 𝑡𝐵𝐴𝑇 = 5376,62 Wh 

 

EISL(BAT) - elektrická energie na vstupu střídače z akumulátorové banky a fotovoltaiky 

(Wh)  

PISL(BAT) - výkon na vstupu  střídače z akumulátorové banky a fotovoltaiky (průměr z 

naměřených vzorků) (W) 

tBAT - doba provozu akumulátorové banky a fotovoltaiky (s) 

UISL(BAT) -  napětí na vstupu střídače dodané akumulátorovou bankou a fotovoltaikou 

(průměr z naměřených vzorků) (V) 

IISL(BAT) -  proud na vstupu střídače dodaný akumulátorovou bankou a fotovoltaikou 

(průměr z naměřených vzorků) (A) 

 

Vzorec pro výpočet elektrické energie spotřebované zátěţí při napájení z akumulátorové 

banky a fotovoltaiky a její výsledná hodnota: 

𝐸𝐿𝑂𝐴𝐷(𝐵𝐴𝑇) = 𝑃𝐿𝑂𝐴𝐷(𝐵𝐴𝑇) ∙ 𝑡𝐵𝐴𝑇 = 𝑈230 ∙ 𝐼𝐿𝑂𝐴𝐷(𝐵𝐴𝑇) ∙ 𝑡𝐵𝐴𝑇 = 2057,91 Wh 
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ELOAD(BAT) - elektrická energie spotřebovaná zátěţí při zapojení akumulátorové banky a 

fotovoltaiky (Wh) 

PLOAD(BAT) - příkon zátěţe v zapojení s akumulátorovou bankou a fotovoltaikou (průměr z 

naměřených vzorků) (W) 

ILOAD(BAT) - proud tekoucí do zátěţe v zapojení s akumulátorovou bankou a fotovoltaikou 

(průměr z naměřených vzorků) (A) 

 

Vzorec pro výpočet elektrické energie spotřebované elektrolyzérem Hogen GC 600 a její 

výsledná hodnota: 

𝐸𝐸𝐿𝐶 = 𝑃𝐸𝐿𝐶 ∙ 𝑡𝐸𝐿𝐶 = 𝑈230 ∙ 𝐼𝐸𝐿𝐶 ∙ 𝑡𝐸𝐿𝐶 = 2329,65 Wh 

 

EELC - elektrická energie spotřebovaná elektrolyzérem (Wh) 

PELC - příkon elektrolyzéru (průměr z naměřených vzorků) (W) 

tELC - doba provozu elektrolyzéru (s) 

IELC - proud tekoucí do elektrolyzéru (průměr z naměřených vzorků) (A) 

 

Vzorec pro výpočet účinnosti střídače Sunny Island 4248 při napájení z akumulátorové 

banky a fotovoltaiky a její výsledná hodnota: 

𝜂𝐼𝑆𝐿(𝐵𝐴𝑇) =
𝐸𝐿𝑂𝐴𝐷(𝐵𝐴𝑇) + 𝐸𝐸𝐿𝐶

𝐸𝐼𝑆𝐿(𝐵𝐴𝑇)
∙ 100 = 81,6 % 

 

ηISL(NEXA) - účinnost střídače v zapojení s akumulátorovou bankou a fotovoltaikou (%) 

 

Vzorec pro výpočet průměrné účinnosti střídače Sunny Island 4248 a její výsledná hodnota: 

𝜂𝐼𝑆𝐿 =
𝜂𝐼𝑆𝐿(𝐵𝐴𝑇) + 𝜂𝐼𝑆𝐿(𝑁𝐸𝑋𝐴)

2
= 81 % 

 

ηISL - výsledná průměrná účinnost střídače (%) 



 

- 72 - 

 

6.3 Výpočet účinnosti elektrolyzéru Hogen GC 600 

 

Elektrolyzér byl 25. března spuštěn od 9:58 do 14:52, ale vodík začal vyrábět aţ od 10:13. 

Prvních patnáct minut provozu se zahříval a tlakoval na poţadované provozní podmínky. Z toho 

plyne, ţe elektrolyzér vyráběl vodík  279 minut. 

 

Vzorec pro výpočet mnoţství vyrobeného vodíku elektrolyzérem Hogen GC 600 a jeho 

výsledná hodnota: 

𝑉𝐻2 = 𝑄𝑉𝐻2 ∙ 𝑡𝑣𝐻2 = 0,661 ∙ 279 = 184,42 l 

 

VH2 - mnoţství vyrobeného vodíku (l) 

QVH2 - průměrný objemový průtok vodíku elektrolyzérem (l/min) 

tvH2 - celkový čas výroby vodíku (min) 

 

Vzorec pro výpočet ekvivalentního mnoţství energie ve vyrobeném vodíku a její výsledná 

hodnota: 

𝐸𝐻2 =
𝑉𝐻2

𝑉𝑚𝑜𝑙𝐻 2
∙ 𝑄𝑡 ∙ 𝑈𝑅𝑂𝑉 =

184,42

22,414
∙ 53,596 ∙ 1,23 = 542,4 Wh 

EH2 - ekvivalentní mnoţství energie ve vyrobeném vodíku (Wh) 

Qt - velikost elektrického náboje potřebného pro výrobu 1 molu vodíku (Ah) 

UROV - rovnováţné napětí chemické reakce probíhající v elektrolyzéru (V) 

VmolH2 - objem 1 molu vodíku (l) 

Vzorec pro výpočet účinnosti elektrolyzéru Hogen GC 600 bez uvaţování energie potřebné 

pro jeho zahřívání a tlakování a její výsledná hodnota: 

𝜂𝐸𝐿𝐶∗ =
𝐸𝐻2

𝐸𝐸𝐿𝐶(𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑎 )
∙ 100 =

542,4

2173,18
∙ 100 = 25 % 

 

ηELC* - účinnost elektrolyzéru (bez uvaţování energie pro zahřívání a tlakování) (%) 

EELC(výroba) - elektrická energie spotřebovaná elektrolyzérem na výrobu vodíku (Wh) 
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Vzorec pro výpočet účinnosti elektrolyzéru Hogen GC 600 i s energii potřebnou pro jeho 

zahřívání a tlakování a její výsledná hodnota: 

𝜂𝐸𝐿𝐶 =
𝐸𝐻2

𝐸𝐸𝐿𝐶 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑎  + 𝐸𝐸𝐿𝐶 𝑧+𝑡 
∙ 100 =

542,4

2173,18 + 126,86
∙ 100 = 23,6 % 

 

ηELC - celková účinnost elektrolyzéru (%) 

EELC(z+t) - elektrická energie spotřebovaná elektrolyzérem na zahřátí a tlakování (Wh) 

6.4 Výpočet účinnosti stejnosměrného měniče SD-1000L-48 

 

Vzorec pro výpočet účinnosti stejnosměrného měniče SD-1000L-48 a její výsledná hodnota: 

𝜂𝑆𝐷 =
𝐸𝑆𝐷

𝐸𝐹𝐶
∙ 100 =

375,2

389,79
∙ 100 = 96,3 % 

 

ηSD - účinnost stejnosměrného měniče SD-1000L-48 (%) 

ESD - elektrická energie na vstupu stejnosměrného měniče po dobu činnosti modulu 

NEXA (Wh) 

EFC - elektrická energie na výstupu stejnosměrného měniče po dobu činnosti modulu 

NEXA (Wh) 

6.5 Výpočet účinnosti modulu palivového článku NEXA 

 

Nejprve musíme vypočítat účinnost modulu palivového článku NEXA i se stabilizačním 

stejnosměrným měničem SD-1000L-48 připojeným na jeho výstup, z ní následně dopočteme 

účinnost  samotného modulu palivového článku. 

Modul palivového článku NEXA  byl 25. března spuštěn od 6:00 do 7:32. Z toho plyne, ţe 

modul NEXA spotřebovával vodík  92 minut. 
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Vzorec pro výpočet mnoţství spotřebovaného vodíku modulem NEXA a jeho výsledná 

hodnota: 

𝑉𝐻2(𝑠) = 𝑄𝑉𝐻2(𝑠) ∙ 𝑡𝑠𝐻2 = 3,622 ∙ 92 = 333,22 l 

 

VH2(s) - mnoţství spotřebovaného vodíku (l) 

QVH2 (s)- průměrný objemový průtok vodíku modulem NEXA (l/min) 

tsH2 - celkový čas spotřeby vodíku (min) 

 

Vzorec pro výpočet ekvivalentního mnoţství energie ve spotřebovaném vodíku a její 

výsledná hodnota: 

𝐸𝐻2(𝑠) =
𝑉𝐻2(𝑠)

𝑉𝑚𝑜𝑙𝐻 2
∙ 𝑄𝑡 ∙ 𝑈𝑅𝑂𝑉 =

333,22

22,414
∙ 53,596 ∙ 1,23 = 980,06 Wh 

 

EH2(s) - ekvivalentní mnoţství energie ve spotřebovaném vodíku (Wh) 

Qt - velikost elektrického náboje potřebného pro výrobu 1 molu vodíku (Ah) 

UROV - rovnováţné napětí chemické reakce probíhající v palivovém článku (V) 

VmolH2 - objem 1 molu vodíku (l) 

 

Vzorec pro výpočet účinnosti modulu palivového článku NEXA i se stejnosměrným 

měničem a její výsledná hodnota: 

𝜂𝐹𝐶−𝑆𝐷 =
𝐸𝐹𝐶

𝐸𝐻2(𝑠)
∙ 100 =

375,2

980,06
∙ 100 = 38,3 % 

 

ηFC-SD - účinnost modulu NEXA i se stejnosměrným měničem (%) 

EFC - elektrická energie na vstupu stejnosměrného měniče po dobu činnosti modulu 

NEXA (Wh) 
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Vzorec pro výpočet účinnosti samotného palivového článku NEXA a její výsledná hodnota: 

𝜂𝐹𝐶 =
𝜂𝐹𝐶−𝑆𝐷

𝜂𝑆𝐷
∙ 100 =

0,383

0,963
∙ 100 = 39,8 % 

 

ηFC - účinnost modulu palivového článku NEXA (%) 

ηSD - účinnost stejnosměrného měniče SD-1000L-48 (%) 

6.6 Výpočet celkové účinnosti hybridního energetického systému 

Celkovou účinnost systému získáme součinem účinností jednotlivých součástí tohoto 

systému. 

Vzorec pro výpočet celkové účinnosti vodíkového akumulačního systému a její výsledná 

hodnota: 

𝜂 = (𝜂𝐶𝐻𝐴𝑅 ∙ 𝜂𝐼𝑆𝐿 ∙ 𝜂𝐸𝐿𝐶 ∙ 𝜂𝑆𝐷 ∙ 𝜂𝐹𝐶) ∙ 100 = 7,1 % 

 

η - celková účinnost hybridního energetického systému (%) 
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7 Simulace možné výroby elektrické energie a její uložení do 

 vodíku 

 

Pro tuto simulaci jsem pouţil program PVGIS (Photovoltaic Geographical Information 

System). Do programu jsem zadal následující údaje pro  simulaci vyrobené elektrické energie: 

GPS polohu fotovoltaických panelů 49°50'21" severní šířky a 18°9'2" východní délky asi 

257 metrů nad mořem. 

Typ pouţité databáze slunečního záření byl "Classic PVGIS". 

Jmenovitý výkon fotovoltaických panelů 1,98 kWp a pouţitý materiál (krystalický křemík). 

Montáţní umístění panelů pevné na budově se sklonem 50° a orientací -2° na jih [24] [25]. 

Z programu následně získáme tabulku s hodnotami průměrné odhadované denní a měsíční 

produkce elektrické energie a odhadovanou denní a měsíční hodnotu sluneční energie 

dopadající na fotovoltaické panely. Odhadované ztráty způsobené vlivem teploty okolí byly 

11,5 % a odhadované ztráty v vlivem úhlové odraznosti byly 2,9 %. V tabulce 7.1. jsou také 

uvedeny průměrné odhadované hodnoty  mnoţství vyrobeného vodíku za den a za měsíc. 

Tabulka 3.1. Hodnoty z programu PVGIS a dopočítané množství vodíku 

Měsíc 
Ed Em Hd Hm VH2d VH2m 

(kWh) (kWh) (kWh/m
2
) (kWh/m

2
) (l) (l) 

leden 2,59 80,2 1,37 42,3 207,82 6435,3 

únor 4,10 112,0 2,19 61,4 328,99 8986,9 

březen 5,28 164,0 2,99 92,6 423,67 13159,4 

duben 6,43 193,0 3,80 114,0 515,95 15486,4 

květen 7,39 229,0 4,48 139,0 592,98 18375,1 

červen 7,30 211,0 4,31 129,0 585,76 16930,8 

červenec 7,53 233,0 4,66 145,0 604,21 18696,0 

srpen 6,98 216,0 4,32 134,0 560,08 17332,0 

září 5,60 168,0 3,32 99,6 449,35 13480,4 

říjen 5,50 156,0 2,90 90,0 441,32 12517,5 

listopad 2,57 77,1 1,41 42,4 206,22 6186,5 

prosinec 1,87 58,0 1,10 31,3 150,05 4654,0 

roční 

průměr 5,20 158,0 3,70 93,4 417,3 12678 

celkově 

za rok 1900 1120 152240 
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Ed - průměrná odhadovaná denní produkce elektrické energie z fotovoltaických panelů 

(kWh) 

Em- průměrná odhadovaná měsíční produkce elektrické energie z fotovoltaických panelů 

(kWh) 

Hd - průměrná odhadovaná denní sluneční energie dopadající na metr čtvereční 

fotovoltaických panelů (kWh/m
2
) 

Hm - průměrná odhadovaná měsíční sluneční energie dopadající na metr čtvereční 

fotovoltaických panelů (kWh/m
2
) 

VH2d - průměrné odhadované mnoţství vyrobeného vodíku systémem za den (l) 

VH2m - průměrné odhadované mnoţství vyrobeného vodíku systémem za měsíc (l) 

 

Příklady výpočtu odhadovaného mnoţství vyrobeného vodíku za den a za měsíc: 

𝑉𝐻2𝑑 =
𝐸𝑑 ∙ 𝑉𝑚𝑜𝑙𝐻 2

𝑄𝑡 ∙ 𝑈𝑅𝑂𝑉
∙ 𝜂𝐸𝐿𝐶∗ =

2,59 ∙ 103 ∙ 22,414

53,596 ∙ 1,23
∙ 0,236 = 207,82 l 

𝑉𝐻2𝑚 =
𝐸𝑚 ∙ 𝑉𝑚𝑜𝑙𝐻 2

𝑄𝑡 ∙ 𝑈𝑅𝑂𝑉
∙ 𝜂𝐸𝐿𝐶∗ =

80,2 ∙ 103 ∙ 22,414

53,596 ∙ 1,23
∙ 0,236 = 6435,3 l 

 

Qt - velikost elektrického náboje potřebného pro výrobu 1 molu vodíku (Ah) 

UROV - rovnováţné napětí chemické reakce probíhající v palivovém článku (V) 

VmolH2 - objem 1 molu vodíku (l) 

ηELC - celková účinnost elektrolyzéru  (%) 

 

Pro odhadovaného mnoţství vodíku vyrobeného za den by bylo zapotřebí dvou elektrolyzérů 

Hogen GC 600 (vyrobí maximálně 0,6 l vodíku za minutu) a elektrická energie  vyrobená 

fotovoltaickými panely by musela být ukládána také v akumulátorové bance. Z té by byly 

elektrolyzéry napájeny během rána a odpoledne, kdy jiţ není dostatečná intenzita slunečního 

záření. Akumulátorová banka by také slouţila pro vyrovnávání dodávek elektrické energie z 

fotovoltaiky při jejích krátkých výpadcích z důvodu špatných povětrnostních vlivů. Jelikoţ 

ukládání energie do akumulátorů má vyšší účinnost neţ ukládání energie do vodíku, neměl by 

tento systém význam. 
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Příklad výpočtu potřebného mnoţství elektrolyzérů: 

𝑛 =
𝑉𝐻2𝑑

𝑡𝑑 ∙ 𝑉𝐻2𝑚𝑎𝑥 ∙ 60
=

604,21

12 ∙ 0,6 ∙ 60
= 1,4 ≅ 2 

 

n -potřebný počet elektrolyzérů 

td -počet hodin provozu elektrolyzérů za den (12 hodin) 

VH2max -maximum vyrobeného vodíku elektrolyzérem (l/min)  

 

 

Obrázek 7.1. Graf průměrné odhadované denní a měsíční produkce elektrické energie 

 

Z obrázku 7.1. je patrné, ţe nejvíce energie by se vyrobilo v červenci a nejméně v prosinci, a 

to díky intenzitě slunečního záření dopadajícího na solární panely a také délce svitu Slunce. 

Vyrobená energie od ledna narůstá aţ do května. V červnu zřejmě díky vyššímu výskytu 

oblačnosti energie mírně klesá. Od srpna pak energie klesá aţ na nejniţší hodnotu v prosinci. 

 

0

50

100

150

200

250

P
rů

m
ě

rn
á 

o
d

h
ad

o
va

n
á 

d
e

n
n

í a
 m

ě
sí

čn
í 

p
ro

d
u

kc
e

 e
le

kt
ri

ck
é 

e
n

e
rg

ie
 (

kW
h

)

Ed (kWh)

Em (kWh)



 

- 79 - 

 

 

Obrázek 7.2. Graf množství vyrobeného vodíku za den a za měsíc 

 

Tento graf viz obrázek 7.2. je podobný jako předchozí, jsou v něm vyneseny moţné hodnoty 

vyrobeného vodíku z elektrické energie fotovoltaických panelů. Nejvíce vodíku by se vyrobilo v 

červenci, a to téměř 18700 litrů. 
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Závěr 

 

Tato práce se zabývala moţností skloubení solární a vodíkové technologie. Nejprve je zde 

teoretický rozbor solární technologie a srovnání účinností různých typů solárních článků. 

Následuje teoretický popis vodíku a způsoby jeho výroby a skladování. Ve třetí kapitole jsou 

výsledky měření z výroby vodíku elektrolyzérem Hogen GC 600. Elektrolyzér za hodinu 

vyrobil 39,34 litrů vodíku a k jeho výrobě spotřeboval elektrickou energii o hodnotě  413 Wh. 

Tato hodnota však nezahrnuje elektrickou energii, kterou elektrolyzér spotřeboval během 

startovací sekvence. Startovací sekvence tohoto elektrolyzéru trvala asi 13 minut a spotřeboval 

při ní 92 Wh elektrické energie. Ve čtvrté kapitole jsou výsledky z měření výroby elektrické 

energie pomocí modulu palivového článku NEXA pro různé hodnoty zatíţení. V nezatíţeném 

stavu modul NEXA spotřebovával veškerou vyrobenou elektrickou energii k vlastní spotřebě. 

Při zvyšování zátěţe poměr vyrobené elektrické energie ku vlastní spotřebě nejprve klesá. 

Nejniţší byl při zatíţení 800 W a pak opět mírně rostl. Účinnost modulu NEXA byla nejvyšší 

při zatíţení 300 W a to asi 50 %. Při niţším i vyšším zatíţení účinnost klesala. Pro maximální 

zatíţení 1200 W byla účinnost modulu přibliţně NEXA 36,5 % a při chodu na prázdno jen 21,5 

%. Při maximálním zatíţení spotřeboval modul NEXA 125 litrů vodíku za 5 minut provozu a 

vyrobil elektrickou energii o hodnotě asi 133 Wh. Napětí klesalo z hodnoty asi 42 V při 

nezatíţeném stavu na hodnotu 26,5 V při plném zatíţení. V páté kapitole jsou výsledky z měření 

hybridního energetického systému v experimentální vodíkové laboratoři, které probíhalo 25. 

března od 6 do 18 hodin. Je zde popsán průběh výkonu modulu NEXA, ten spotřeboval asi 333 

litrů vodíku a dodal do systému elektrickou energii o hodnotě  390 Wh. Od 7:32 převzala 

napájení fotovoltaika, při zvyšování elektrické energie fotovoltaiky se začala dobíjet 

akumulátorová banka. Po dostatečném nabití byl systémem spuštěn elektrolyzér, který pracoval 

aţ do 14:52 a vyrobil asi 185 litrů vodíku. Asi od 16:00 byl systém napájen z akumulátorové 

banky. Tento systém není příliš efektivní, protoţe spotřeboval více vodíku neţ vyrobil. V šesté 

kapitole jsou dopočítány účinnosti jednotlivých komponentů energetického systému. Účinnost 

stejnosměrného měniče Sunny Island Charger 40 byla 97,3 %. Účinnost střídače Sunny Island 

4248 byla 80,3 %. Účinnost stejnosměrného měniče SD-1000L-48 byla 96,3 %. Účinnost 

elektrolyzéru Hogen GC 600 byla 23,6 %. Účinnost modulu palivového článku NEXA byla 

39,8 %. Nejniţší účinnost v celém systému měl elektrolyzér, který vyráběl vodík o příliš velké 

čistotě. Z jednotlivých účinností byla následně dopočtena celková účinnost hybridního 

energetického systému, její hodnota byla 7,1 %. To je poměrně malá hodnota. Sedmá kapitola 

popisuje simulaci výroby elektrické energie a její uloţení do vodíku. V budoucnosti se podobné 

hybridní systémy asi budou muset vyuţívat zejména v oblastech s velkou intenzitou slunečního 

záření. Jelikoţ jsou takové oblasti téměř neobyvatelné, budou se muset budovat sítě (podobné 

dnešním ropovodům) dopravující vodík do vhodného místa spotřeby. Do té doby je důleţité 

vylepšovat tato zařízení, aby měla co nejvyšší účinnost.   
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Příloha I. 

Vlastnosti vodíku 

 

Tab. 1. Fyzikální a chemické vlastnosti a požárně bezpečnostní charakteristiky vodíku [14] 

Chemický vzorec  H2 

Molekulová hmotnost  2,01588 g/mol 

Bod tání (při tlaku 101,3 kPa)  -259,2 °C 

Bod varu (při tlaku 101,3 kPa)  -252,7 °C 

Kritická teplota  -239,9 °C 

Kritický tlak  1,29 MPa 

Hustota plynu (při 0 °C, 101,3 kPa)  0,08987 kg/m
3
 

Relativní hustota plynu (vzduch=1)  0,07 

Teplota vznícení  cca. 520 °C 

Dolní mez výbušnosti se vzduchem  4 obj. % 

Horní mez výbušnosti se vzduchem  75 obj.  % 

 
(dle ČSN EN 60079-10) 

Výhřevnost  10 789 kJ/m
3
 

Rozpustnost ve vodě (při 0 °C)  1,9 mg/l 

MESG (mezně bezpečnostní spára)  0,28 mm 

Rozpustnost ve vodě (při 0 °C, 101,3 kPa)  1,9 mg/l 

Barva  bezbarvý 

Zápach  bez zápachu 

UN  1049VODÍK, STLAČENÝ 

CAS  333-74-0 

ES No  215-605-7 

Označení nebezpečnosti  1 F 

Teplotní třída  T1 

Skupina výbušnosti  II C 
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Příloha II. 

Podrobnější parametry jednotlivých součástí hybridního energetického systému: 

Fotovoltaické panely SCHOTT POLY 165 

 

Tyto panely vyrábí německý výrobce s dlouholetými zkušenostmi. Ţivotnost těchto panelů je 

výrobcem garantována na 25 let. 

 

 

Obr. 1. instalace fotovoltaických panelů na střeše laboratoře 

 

Tab. 2. Elektrické údaje o solárních panelech SCHOTT POLY 165 [26] 

Jmenovitý výkon (Wp) ≥165 

Tolerance výkonu -0% 

Jmenovité napětí (V) 35,1 

Jmenovitý proud (A) 4,7 

Napětí na prázdno (V) 43,6 

Zkratový proud (A) 5,27 

Účinnost modulu (%) 12,6 

Hodnoty odpovídají osvitu 1000 W/m
2
, vzduchové hmotě 1,5 a teplotě článků 25°C 
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Tab. 3. Další údaje o solárních panelech SCHOTT POLY 165 [26] 

Počet solárních článků v modulu 72 

Typ solárních článků MAIN-Iso (polykrystalický, 125 x 125 mm
2
) 

Čelní panel Solární sklo s nízkým obsahem ţeleza 3,2 mm 

Materiál rámu Eloxovaný hliník 

Rozměry (mm) 1620 x 810 (tolerance ± 3 mm) 

Tloušťka (mm) 50 (tolerance ± 1 mm) 

Hmotnost (kg) 15,5 

Maximální systémové napětí (V) 1000 

Maximální zpětný proud (A) 17 

Provozní teplota modulu (°C) -40 aţ +85 

Maximální zatíţení 550 kg/m
2 

 

 

Akumulátory FIAMM FLB300 

 

Tab. 4. Parametry Akumulátoru FIAMM FLB300 [27] 

Ţivotnost 10 aţ 12 let 

Udrţovací napětí při 20°C 13,6 V / blok 

Teplotní kompenzace udrţovacího napětí -15 mV /°C na blok 

Samovybíjení při 20°C < 2 % / měsíc 

Jmenovité napětí 12 V 

Kapacita při 20°C 1,75 V/článek/20 hodin 75 Ah 

Zkratový proud 2620 A 

Vnitřní odpor 4,8 mΩ 

Délka (mm) 261 

Šířka (mm) 174 

Výška (mm) 219 

Hmotnost (kg) 27 

Vybíjecí údaje při teplotě 25°C a konečném vybíjecím napětí 1,67 V / článek 

5 minut 10 minut 15 minut 20 minut 30 minut 45 minut 60 minut 

526 W 394 W 311 W 254 W 187 W 135 W 106 W 
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DC/DC měnič SMA Sunny Island Charger 40 

 

 

Obr. 2.stejnosměrný měnič SMA Sunny Island Charger 40 v laboratoři 

 

Tab. 5. Parametry stejnosměrného měniče SMA Sunny Island Charger 40 [28] 

Vstup (z fotovoltaiky) 48 V 

Maximální výkon z fotovoltaiky 2100 W 

Maximální stejnosměrné napětí 140 V DC 

Optimální rozsah napětí sledovače 70 aţ 100 V 

Počet sledovačů MPP 1 

Maximální proud z fotovoltaiky 30 A 

Výstup (akumulátorová banka) 
 

Jmenovitý DC výkon do 40°C 2000 W 

Jmenovité napětí baterie 48 V 

Jmenovitý rozsah napětí 36 aţ 65 V 

Typ baterií zaplavené a uzavřené olověné akumulátory 

Maximální nabíjecí proud 40 A 

Trvalý nabíjecí proud 40 A 

Regulace nabíjení IUoU 

Maximální účinnost 98 % 

Euro-Eta 97,3 % 

Všeobecné údaje 
 

Rozměry (Š/V/H) v mm 421 /310 /143 

Hmotnost 10 kg 

Stupeň krytí (IEC 60529) IP 65 

Rozsah provozních teplot -25°C aţ +60°C 

Vzdušná vlhkost 0 aţ 100 % 

Denní provozní spotřeba < 5 W 

Vlastní spotřeba v noci < 3 W 
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DC/DC měnič MEANWELL SD-1000L-48 

 

Tab. 6. Parametry stejnosměrného měniče MEANWELL SD-1000L-48 [29] 

Výstupní napětí 48 V 

Výstupní proud 21 A 

Výkon 1008 W 

Zvlnění 150 mVp-p 

Rozsah nastavení výstupního napětí 46 aţ 60 V DC 

Vstupní napětí 19 aţ 72 V DC 

Účinnost 92 % 

Ochrana proti přetíţení 105 aţ 125 % výkonu 

Ochrana proti přepětí 62 aţ 68 V 

Ochrana proti přehřátí 80 aţ 90°C 

Pracovní teplota -20 aţ +60°C 

Vzdušná vlhkost 20 aţ 90 % 

Rozměry 295/127/41 mm 

Hmotnost 1,94 kg 

 

 

Střídač SMA Sunny Island 4248 

 

 

Obr. 3. Střídač SMA Sunny Island 4248 v laboratoři 
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Tab.7. Parametry střídače SMA Sunny Island 4248 [30] 

Střídavý výstup (zátěž) 
 

Jmenovité střídavé napětí (nastavitelnost) 230 V (202 aţ 253 V) 

Jmenovitá frekvence (nastavitelnost) 50 Hz (45 aţ 55 Hz) 

Nepřetrţitý výkon pří 25°C / 45°C 4200 W/ 3400 W 

Výstupní výkon při 25°C po dobu 30 

min/1min/3 s 
5400 W/ 7000 W/ 11400 W 

Jmenovitý proud / maximální proud (špička) 18 A / 100 A po dobu 100 ms 

Harmonické zkreslení výstupního napětí < 3 % 

Účiník (cosφ) -1 aţ +1 

Střídavý vstup (generátor nebo síť) 
 

Střídavé vstupní napětí (rozsah) 230 V (172,5 aţ 264,5 V) 

Vstupní frekvence (rozsah) 50 Hz (40 aţ 60 Hz) 

Maximální vstupní proud (nastavitelný) 56 A (2 aţ 56 A) 

Maximální vstupní výkon 12800 W 

Stejnosměrný vstup (baterie) 
 

Stejnosměrné vstupní napětí (rozsah) 48 V (41 aţ 63 V) 

Maximální proud z baterií 100 A 

nepřetrţitý proud z baterií při 25°C 80 A 

Typ a kapacita baterií (rozsah) Pb 100 aţ 6000 Ah 

Typ regulace IUoU 

Další parametry 
 

Maximální účinnost 95 % 

Vlastní spotřeba bez zatíţení / pohotovostní 

spotřeba 
22 W/ 4 W 

Rozměry v mm 390 / 590 / 245 

Hmotnost 39 kg 

Rozsah provozních teplot -25°C aţ +50°C 

Stupeň krytí podle normy IEC 60529 IP 30 
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Elektrolyzér Hogen GC 600 

 

 

Obr. 4. Elektrolyzér Hogen GC 600 s průtokoměrem v laboratoři 
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Tab. 8. Parametry elektrolyzéru Hogen GC 600 [31] 

Maximální průtok vodíku 0 - 600 cm
3
 / min 

Rozsah tlaku vyráběného vodíku 
3 aţ 13,8 barg (45 aţ 200 psig) ;± 5 % rozsahu výstup 

(FSO), <0,5 ppm vodní páry 

Analýza produktu 
< 1 ppm kyslíku < 10 ppm vodní páry < 1ppm 

uhlovodíky / halogenové uhlovodíky 

Čistota produkovaného vodíku 99,9999% 

Obsah zásoby vodíku < 0,1 g vodíku obsaţeného v systému 

Specifické vlastnosti deionizované vody > 1 MΩ cm (< 1 μS/cm) nebo lepší 

Objem nádrţe pro deionizovanou vodu 1,9 l 

Spotřeba deionizované vody 
0,6 cm

3
/min při plném výkonu tomu odpovídá 0,9 l za 

24 h provozu 

Doba provozu na jedno naplnění 

nádrţky s deionizovanou vodou 
> 50 h 

Příkon < 1200 W 

Napájení ~ 100 - 240 V, 47 - 63 Hz 

Rozměry (cm) 23 x 52 x 37 

Hmotnost 23 kg 

rozsah povolené okolní teploty 10 aţ 35 °C 

Maximální vlhkost vzduchu 80 % RH 

Výchylka od úrovně ±3 °C maximálně 

Doporučené větrání > 0,6 m
3
/ min 

Ovládání 
Nastavitelný poţadovaný tlak, dálkový konektor alarmu. 

Ovládání parametrů klávesnicí. 

Nastavení 
Tlak, displej, napájení, generování, údaje o náplni, stav 

(chyba #) 

Varování 
Údaje o náplni, Interní nebo externí únik vodíku zjištěný 

nastavenou hodnotou v čase 

Vypnutí 
špatná kvalita vody, nízká hladina vody, napětí článku 

stacku, teplota čističky, ztráta ventilace skříně 
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Modul palivových článků NEXA 

 

 

Obr. 5. Moduly palivových článků NEXA v laboratoři 

 

Tab. 9.  Parametry modulu palivového článku NEXA Power BALLARD [32] 

Výstup 
 

Jmenovitý výkon 1200 W 

Provozní rozsah napětí 22 aţ 50 V 

Napětí při jmenovitém výkonu 26 V 

Minimální doba pro dosaţení jmenovitého výkonu ze  

studeného startu 
2 min 

Maximální Hlučnost 72 dB 

Maximální produkce vody při jmenovitém výkonu 870 ml/h 

Rozměry (cm) 56 x 25 x 33 

Hmotnost 13 kg 

Provozní ţivotnost 1500 h 

Počet provozních cyklů 500 

Vstup 
 

Čistota dodávaného vodíku 99.99 % 

Tlak vodíku 70 - 1720 kPa 

Povolená teplota okolí 3 - 40 °C 

Relativní vlhkost 0 - 95 % 

 


