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Abstrakt

Cílem této práce je seznámení čtenáře s dostupnými akumulačními systémy elektrické
energie, které jsou v současnosti v praxi využívány, a rovněž se systémy nacházejícími se
prozatím ve fázi vývoje a testování. Dále je zde popsáno, na jakém principu tyto jednotlivé
akumulační celky fungují, jejich základní provozní parametry a vlastnosti. Také jsou zde
rozebrány jejich výhody a nevýhody, jelikož každý systém má konkrétní místo pro své
uplatnění.

V dalším bodě je diskutována problematika výběru vhodného systému akumulace
elektrické energie v souvislostí s nespolehlivými obnovitelnými zdroji energie, současné
příklady aplikace ve světě a možné řešení v podobě inteligentních sítí Smart grid.

Poslední kapitola je věnována porovnání akumulačních systémů na základě
ekonomických a technických kritérií.
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Abstract

The aim of this bachelor thesis is to inform its readers about available energy storage
systems that are currently exploited and about systems that are yet in the stage of development
and testing, in a few instances. Furthermore the principles of operation of each storage
aggregate are described here, as well as their basic performance properties and features. Their
advantages and disadvantages are discussed in the paper too, since every system has a specific
place for its use.

In the next article I went on to discuss the problems of choosing a fitting technology for
energy storage in connection with unreliable renewable energy resources, current examples of
application in the world and possible solution in the form of intelligent “Smart grids“.

The last chapter deals with comparison of the systems in terms of economic and
technical criteria.
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Seznam použitých zkratek a symbolů

KOH Hydroxid draselný
OZE Obnovitelné zdroje energie
ČR Česká Republika
EU Evropská Unie
FVE Fotovoltaická elektrárna
VTE Větrná elektrárna
PVE Přečerpávací vodní elektrárna
AVE Akumulační vodní elektrárna
CO2 Kysličník uhličitý
SO2 Kysličník siřičitý
NiCd Nikl kadmium
NiMh Nikl metalhydrid
H Vodík
Pb Olovo
Zn Zinek
Cu Měď
Cd Kadmium
Li-ion Lithium iontový
Li-air Lithium vzduchový
PbO2 Oxid olovičitý
PbSO4 Síran olovnatý
H2O Voda
H2SO4 Kyselina sírová
VRB (Vanadium redox battery ) Vanadiově redoxový akumulátor
CAES (Compresed air energy system) Systém stlačování vzduchu
SMES (Superconducting magnetic energy system ) Supravodivý magnetický

akumulátor
ČEPS ČEPS, a.s., akciová společnost provozující ze zákona přenosovou soustavu ČR
VN Vysoké napětí
VVN Velmi vysoké napětí
UPS (Uninterruptible Power Supply)  zdroje nepřetržitého napájení, záložní zdroje
NaBr Bromid sodný
Znbr Zinek brom
NaS Sodnosirný
CAD Computer Aided Design - počítačem podporované navrhování - zkratka

označující software (nebo obor) pro projektování či konstruování na počítači
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1. Úvod
Člověk se odpradávna učí využívat energii ve svůj prospěch, neboť energie, jak říká učebnice,

je schopnost konat práci. Význam má především energie nějakým způsobem akumulovaná. Rozvoj
techniky denně v tomto technickém odvětví přináší vylepšení a čas od času i nové technologie.

Na živý organismus se dá pohlížet jako na akumulátor, který čerpá a přeměňuje energii z
okolního světa a její zásoby v těle účelně využívá ke svému zachování.
Největším akumulátorem v naší soustavě, který využíváme přímo, je hvězda nám nejbližší. Slunce
je obrovský termonukleární akumulátor energie s, naštěstí pro nás, dostatečně pomalým vybíjením,
který neustále napájí veškeré pozemské přírodní akumulátory. Na Zemi se s těmito akumulátory
setkáváme v rozličných formách energie od vody, větru, fosilních paliv, až přes naše těla a veškeré
možné životní formy.

Ve vyspělých zemích je téměř každý jedinec do jisté míry závislý na nějakém způsobu
akumulace elektrické energie. Každý elektronický přístroj, jenž zrovna není napájen ze sítě např.
telefon, notebook,…- má svůj vlastní zásobník energie v podobě článku nebo akumulátorové
baterie. Tato zařízení k uchovávání energie jsou stále dokonalejší, což má souvislost s vyvíjením
stále nových a sofistikovanějších aplikací. Jednou z takových aplikací může být ku příkladu
elektrický automobil. Technologie, které byly účinné v elektrických zařízeních, jsou převáděny k
vyššímu energetickému využití v automobilech a rozvodných sítích.

Elektrická energie může být uskladněna však jen tehdy, je-li převedena na jiné formy
energie a každá metoda akumulace energie má své určité výhody a nevýhody, v závislosti na době
skladování, provozních podmínkách, měrné hustotě energie, materiálu, rychlosti samovybíjení,
účinnosti, nákladech, atd.

Pro krátkodobé skladování jsou kupříkladu vhodné setrvačníky nebo superkapacitory.
Energetické aplikace, jako např. záložní zdroje (UPS) pro datová centra anebo autobaterie,
představují největší trh s olověnými bateriemi, zatímco baterie do notebooků a jiného
elektronických zařízení podnítily ohromný rozvoj baterii Li-Ion. Za velkoobjemové akumulátory
energie mohou pak být považovány hlavně přečerpávací vodní elektrárny, kterých je v současnosti
v provozu asi 200 GW po celém světě. [1,2]
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2. Základní pojmy z oblasti akumulace elektrické energie
Elektrochemické zdroje elektrické energie jsou zařízení, ve kterých se přímou cestou přeměňuje
chemická energie aktivních materiálů v energii elektrickou. Při vybíjení zdroje nastává chemická
(přesněji elektrochemická) reakce, jejíž energie se uvolňuje jako energie stejnosměrného proudu.
Jelikož jde o přímou přeměnu energií bez mezistupňů jiných typů energie (tepelná, mechanická),
je účinnost přeměny velmi vysoká. [3]

Elektrochemický článek (někdy nazývaný galvanický článek) je základní jednotkou
elektrochemického zdroje elektrické energie. Je to soustava tvořená kladnou a zápornou elektrodou
a vhodným iontově vodivým elektrolytem, který musí být ve styku s oběma elektrodami, jež jsou
přitom prostorově oddělené. V elektrochemickém článku probíhají při jeho činnosti
elektrochemické reakce, tzn. chemické reakce, jichž se účastní elektrony. Tok elektronů –
elektrický proud v článku může procházet dvěma směry: přirozeným od kladné elektrody
k záporné (vybíjení článku) a vynuceným vlivem vnějšího napětí od záporné elektrody ke kladné
(nabíjení článku). Elektrody článku musí být odlišného charakteru: jedna musí být oxidačním,
druhá redukčním činidlem (reaktantem), přičemž to mohou být látky tuhé, kapalné i plynné. Jsou-li
reaktanty kapalné či plynné, příslušné reakce probíhají na interních elektrodách. [3]

Baterie (elektrochemická baterie, akumulátorová baterie) – dva nebo více elektrochemických
článků, které jsou vzájemně propojeny a využívány jako zdroj elektrické energie. [3]

Aktivní hmota je materiál, který při vybíjení článku dodává prostřednictvím chemické reakce
elektrickou energii a nabíjením se vrátí do svého původního stavu. [3]

Záporná elektroda je při vybíjení katodou a při nabíjení anodou. Aktivní hmotou je zde reaktant,
který se při vybíjení článku oxiduje a uvolňuje elektrony. Jeho elektrodový potenciál se označuje
Eo

A. [3]

Kladná elektroda – je při vybíjení anodou a při nabíjení katodou. Aktivní hmotou je reaktant,
který se při vybíjení článku uvolněné elektrody přijímá, a tudíž se redukuje. Má kladný
elektrodový potenciál  Eo

K. [3]

Elektrolyt je látka v tekuté nebo pevné fázi, která obsahuje pohyblivé ionty s kladným nábojem
(kationty) a ionty se záporným nábojem (anionty). Má iontovou vodivost a svou přítomností
v článku umožňuje vedení proudu. [3]

Separátor je materiál se strukturou propustnou pro ionty (zpravidla jde o perforovaný nebo
pórovitý izolant), který zajišťuje izolaci mezi elektrodami různé polarity. Kromě stálosti vůči
elektrolytu musí splňovat další podmínky. [3]
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Cyklus (akumulátorového článku nebo baterie) – vybíjení a po něm následující nabíjení, popř.
nabíjení a po něm následující vybíjení. [3]

Elektrodová reakce – chemická reakce za účastí elektronů. Probíhá na katodě a na anodě. Obě
reakce jsou spřažené, udržují nepřetržitý tok elektronů vnějším elektrickým obvodem. Při
rozpojení obvodu se reakce přeruší. Elektrodové reakce, které snadno probíhají v jednom i
v druhém směru, se nazývají reverzibilní reakce. [3]

Proudotvorná reakce – sumární reakce na obou elektrodách v článku. [3]

Napětí nezapojeného zdroje (naprázdno, v klidu) – je rozdíl potenciálu mezi kladným pólovým
vývodem a záporným pólovým vývodem zdroje, kterým neprochází proud:
U0 = Eo

K - Eo
A. Má vždy kladnou hodnotu. [3]

Napětí při zatížení (U) – napětí mezi pólovými vývody článku nebo baterie v době, kdy dodává
proud. [3]

Počáteční napětí – napětí článku nebo baterie po uzavření vnějšího obvodu.

Konečné napětí – předepsaná hodnota napětí článku nebo baterie, při které se vybíjení nebo
považuje za ukončené. [3]

Jmenovité napětí článku nebo baterie (UN)– vhodná přibližná hodnota napětí použitá k označení
článku nebo baterie (obvykle zaokrouhlená hodnota středního vybíjecího napětí). [3]

Konečné nabíjecí napětí – napětí článku nebo baterie při nabíjení předepsaným konstantním
proudem v okamžiku, kdy jsou článek nebo baterie úplně nabité. [3]

Vybíjecí proud Iv je proud, kterým je baterie vybíjena. Podle Ohmova zákona je roven podílu
napětí při zatížení Uv k odporu zátěže Rz. Není charakteristického článku, protože závisí právě na
odporu zátěže. [3]

Jmenovitý vybíjecí proud IvN je udáván výrobcem pro daný typ zdroje. [3]

Doba vybíjení tv– doba, po kterou se zdroj vybíjí ke zvolenému napětí. Závisí na vybíjecím
proudu. Udává se zpravidla v hodinách. [3]

Výkon článku P je součin vybíjecího napětí a vybíjecího proudu. Udává se ve wattech. [3]

Vnitřní odpor Ri – poměr změny napětí článku nebo baterie a odpovídající změny proudu za
předepsaných podmínek. Je dán odporem elektrolytu  mezi elektrodami článku. [3]
Kapacita zdroje C – elektrický náboj, který může za stanovených podmínek dodat úplně nabitý
elektrochemický zdroj. Je dána množstvím elektroaktivních látek obsažených ve zdroji. V praxi se
obvykle udává v ampérhodinách (A·h). Podle Faradayových zákonů je celkově prošlý náboj přímo
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úměrný množství látek účastnících se elektrochemické reakce. Platí, že z 1 molu aktivní látky lze
uvolnit náboj 96 500 C, což je 26,8 A·h. [3]

Energie zdroje – maximální energie, kterou může za předepsaných podmínek dodat plně nabitý
elektrochemický zdroj. Podobně jako kapacita zdroje závisí na množství elektrochemicky
aktivních látek obsažených ve zdroji. V praxi se obvykle udává ve watthodinách (W·h). [3]

Samovybíjení – ztráta kapacity zdroje způsobená spontánní reakcí uvnitř zdroje, který není
připojen k vnějšímu elektrickému obvodu. Bývá způsobeno vedlejšími reakcemi, přímou interakcí
reaktantů nebo vnitřním zkratem v článku. Udává se v procentech jmenovité kapacity. Bývá
provázeno poklesem bezproudového napětí. [3]

Energetická účinnost – poměr energie odebrané při vybíjení článku nebo baterie k energii
potřebné na obnovení počátečního stavu nabití za předepsaných podmínek. [3]

Životnost baterie – doba užívání baterie za předepsaných podmínek. Vyjadřuje se zpravidla
počtem cyklů nebo dobou, po kterou je baterie za daných provozních podmínek funkční. [3]

Elektrolýza - je fyzikálně-chemický jev, způsobený průchodem elektrického proudu kapalinou,
při kterém dochází k chemickým změnám na elektrodách. [4]
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3.  Rozdělení systémů akumulace dle principu a použité technologie
Typy akumulace elektrické energie

Akumulace elektrické energie je proces umožňující “uskladňování energie” na vhodném
místě, ve vhodné formě, aby byla připravena pro příští použití ve vhodný čas v požadované
kvantitě i kvalitě. Obecně se toto zařízení pro akumulaci energie označuje jako akumulátor. V
současné době se považuje za nejdůležitější 5 základních způsobů akumulace energie.

3.1 Kvantitativní akumulace
Jedná se o zásoby pevných, kapalných nebo plynných paliv. V české elektroenergetické

literatuře se obvykle používá pojmu “zásoby paliv” a nehovoří se o akumulaci energie. Pojem
“kvantitativní akumulace” je českým překladem z anglického termínu “quantitative storage”. [5]

3.2 Tepelná akumulace
Označuje uchovávání energie ve formě tepla. Této akumulace využívají tepelné

akumulátory, které představují speciální zařízení, nebo běžné součásti technologických celků
(dlouhé teplovody), které umožňují využívat akumulované tepelné energie pro přeměnu na odlišný
druh energie (obvykle elektrické). [5]

3.3 Chemická nebo elektrochemická akumulace
Jedná se o akumulaci elektrické energie ve formě chemické energie a využívá se v

chemických bateriích (známe pod pojmem “baterie”) nebo v akumulátorech. Akumulátory umějí
přeměnit elektrickou energii na chemickou, kterou je možno v případě potřeby transformovat zpět
na elektrickou energii. [5]

3.4 Mechanická akumulace
Tento způsob akumulace energie využívá potenciální (gravitační) energie nebo kinetické

energie v zařízeních umožňujících přeměnu této energie na jinou formu vhodnější pro praktické
využití. V elektroenergetice se tohoto typu akumulace energie využívá u akumulačních vodních
elektráren a také u přečerpávacích vodních elektráren. U AVE se jedná o jednoduchou
mechanickou akumulaci, kdežto PVE využívají přeměnu elektrické energie na energii potenciální,
která se v případě potřeby mění zpět na elektrickou energii. Další formou mechanické akumulace
energie jsou zásobníky stlačeného vzduchu (plynu), které však nejsou příliš prakticky využívány.
Akumulace ve formě kinetické energie využívají tzv. setrvačníky, které v současnosti také nejsou
v praxi příliš využívány, a jejich možnosti praktického uplatnění se zkoumají. [5]

3.5 Elektromagnetická akumulace
Je založená na uchovávaní  energie formou elektromagnetického pole kolem supravodivých

vodičů. Jelikož je tento způsob akumulace energie poměrně nový, proto je předmětem intenzivního
výzkumu. [5]
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4. Základní typy akumulačních systémů a jejich princip

4.1 Elektrochemické zdroje elektrického proudu

4.1.1 Primární galvanické články
Primární články jsou chemické zdroje elektrické energie, které mají schopnost přeměnit při

vybíjení chemickou energii na energii elektrickou, viz. Obr. 1. Hlavními funkčními částmi
primárních článků jsou kladná a záporná elektroda. Elektrolytový systém je tvořen elektrolytem,
separátory a obalem neboli nádobou. [3,6]

Obr. 1 Schématické zobrazení funkce primárního článku

Nejjednodušší galvanický článek se skládá z elektrolytu a dvou elektrod. Elektrolytem je
zředěná kyselina sírová, kladná elektroda je z mědi a záporná je zinková. Molekuly vody rozrušují
vazbu atomů v molekulách kyseliny, které se rozštěpí na kladné a záporné ionty. Tomuto jevu se
říká disociace.

Obr. 2 Chemická reakce primárního článku

Ponořením elektrod do elektrolytu se zinková elektroda začne rozpouštět a do elektrolytu
se dostávají kladné ionty zinku. V elektrodě zůstanou volné elektrony, a tak se zinková elektroda
nabíjí záporně. Měď se v roztoku kyseliny rozpouští méně než zinek, a proto je "méně záporná"
než zinková elektroda - je vůči ní kladná. Na Obr. 2 je zjednodušeně vidět průběh reakce.

Mezi oběma elektrodami vzniká napětí o velikosti 1,1 V.
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Jestliže připojíme k elektrodám spotřebič (např. žárovku), přecházejí nadbytečné elektrony
ze zinkové elektrody přes spotřebič k měděné elektrodě a část jejich energie se ve spotřebiči mění
například na světlo nebo teplo. Obvodem začne procházet elektrický proud: ve vnějším obvodu je
proud způsoben pohybem volných elektronů v kovových vodičích, v elektrolytu pohybem
kladných a záporných iontů. Na elektrodách přitom dochází k chemickým reakcím a jejich
zplodiny by brzy pokryly povrch elektrod a článek by se brzy znehodnotil. Tento nepříznivý jev se
však odstraňuje depolarizátorem, který zabraňuje usazování zplodin na elektrodách.

Nejpoužívanější jsou tzv. suché články Leclanchova typu, označovány jako
zinkochloridové. Aktivními elektrodami jsou zinek a oxid manganičitý (burel). Elektrolytem
původně byl vodný roztok chloridu amonného (salmiaku) a jako kolektor, tj. sběrná elektroda,
funguje uhlíkový roubík opatřený kovovou kontaktní čepičkou. Zinková elektroda článků
válcového tvaru má tvar kalíšku, který současně tvoří nosný obal článku. Uvnitř je uložená
takzvaná panenka, aneb systém, ve kterém je okolo sběrného uhlíkového roubíku uložen burel ve
fixačním obalu, a zahuštěný roztok salmiaku. V horní části je článek hermeticky uzavřen
nevodivým uzávěrem. Nevýhodou tohoto složení jsou agresivní vlastnosti salmiaku k zinkové
nádobce, takže za určitou dobu (i při nečinnosti článku) dochází k proděravění zinkového kalíšku a
vylití elektrolytu. Tomuto nežádanému jevu je však možno čelit několika způsoby. U modernějších
typů článků je namísto chloridu amonného méně agresivní chlorid vápenatý, který významně
snižuje samovybíjení článku. Článek pak bývá ještě opatřen vnějším pláštěm z pokoveného
ocelového plechu, který i při proleptání vnitřního zinkového kalíšku zabrání vytečení elektrolytu.
Vnitřní elektroda (uhlíková) tvoří kladný (+) pól a vnější obal záporný (–) pól článku. Napětí mezi
elektrodami je 1,5 V. Výkonnější, ale dražší jsou články alkalické nebo rtuťové. Potřebujeme-li
větší napětí, spojujeme jednotlivé články sériově a vytvoříme z nich baterii článků, například
běžná plochá baterie s napětím 4,5 V je tvořena třemi sériově zapojenými články (4,5 V = 3 x 1,5
V). [7]

Obr. 3 Primární články

Pouzdra článků jsou válcová (Obr. 3) nebo prizmatická, popř. knoflíkového tvaru. Válcové
články se označují podle velikosti písmeny AAA – mikro (tzv. malý tužkový článek), AA – mini
(tužkový článek, dnes nejrozšířenější velikost), C – midi (malý monočlánek – baby) a D – maxi
(velký monočlánek). Samotné články nesou označení typu a tvaru podle jiné normy. Válcové
zinkochloridové články mají písmenné označení R, alkalické LR, velikost pouzdra je dána číslicí 3
(AAA), 6 (AA), 14 (C), 20 (D). Např. označení LR 6 znamená alkalický tužkový článek.
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Kvalitativními parametry článků jsou: získatelná energie, skladovatelnost, vnitřní odpor.

Získatelná energie z článku závisí především na jeho konstrukci, aktivní ploše elektrod, čistotě
materiálů, ale také na způsobu vybíjení (kontinuální nebo přerušované), velikosti vybíjecího
proudu, provozní teplotě během vybíjení a na době a podmínkách skladování v období od výroby
do uvedení do provozu.

Skladovatelnost článku udává dobu, za jakou při stanovených podmínkách skladování zůstane v
článku ještě podstatná část energie – obvykle 80 % původního obsahu.

Vnitřní odpor je měřítkem účinnosti při zatěžování různě velkými proudy. Články s větším
vnitřním odporem nejsou vhodné pro spotřebiče, které odebírají velký proud (vzniká velký úbytek
napětí, na svorkách článku zůstává menší napětí, tzn. že zbytečně velká část energie je zmařena na
ohřívání článku).

4.1.2 Sekundární galvanické články (akumulátory)
Tyto akumulátory jsou chemickými zdroji elektrické energie, jenž jsou v průběhu nabíjení

schopny přijímat elektrickou energii z vnějšího zdroje a ukládat ji (akumulovat) ve svých
elektrodách jako energii chemickou (změnou chemického složení elektrochemicky aktivních
složek elektrod). Při vybíjení (Obr. 4) dodává akumulátor elektrickou energii do spotřebiče, při
tom se mění chemické složení aktivních složek elektrod, chemická energie v nich akumulovaná se
mění na energii elektrickou.

Hlavními funkčními částmi elektrických akumulátorů jsou kladná a záporná elektroda -
konstrukční části článku obsahující aktivní materiál, na nichž dochází během vybíjení podle
konvence k oxidační reakci. [3,5]

Obr. 4 Schématické zobrazení funkce akumulátoru

Proud procházející elektrochemickým akumulátorem vyvolává vratné chemické změny,
které se projevují rozdílným elektrochemickým potenciálem na elektrodách. Jelikož jsou napětí na
článcích elektrochemických akumulátorů relativně malá (okolo 1,2–3,7 V), jsou tyto články rovněž
sdružovány do akumulátorových baterií kvůli dosažení vyššího napětí.
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Životnost většiny akumulátorů se pohybuje řádově ve stovkách nabíjecích/vybíjecích
cyklů a je do značné míry ovlivňována provozní teplotou a způsobem nabíjení a vybíjení. Kapacita
akumulátoru rovněž klesá kvůli chemické korozi jeho elektrod.

Obrovskou výhodou oproti primárním článkům je, že elektrochemické reakce
sekundárních článků jsou vratné a můžeme o nich s určitostí říct, že se tím snižují provozní
náklady a řeší ekologický problém, protože po ukončení funkce zbude pouze jeden článek.

Typy sekundárních článků

4.1.2.1 Olověné akumulátory
Olověný akumulátor je galvanickým článkem s elektrodami na bázi olova, kde se jako

elektrolyt používá kyselina sírová. Olověné akumulátory jsou nejpoužívanějšími sekundárními
elektrochemickými zdroji elektrické energie. Jmenovité napětí jednoho článku je 2 V a kapacity ve
kterých se řádově vyrábějí se pohybují řádově od 1 do 10 000 Ah.

Jejich hlavními výhodami jsou dobře zvládnutá technologie výroby, relativně nízká cena a
vysoký výkon – např. pro startování automobilů (Obr. 5) se jiné články než-li olověné prakticky
nedají použít. [3,9]

Olověné akumulátory se dělí podle:

1) technologie
   a) akumulátory se zaplavenými elektrodami  (např. autobaterie), kde je elektrolyt volně nalitá
kapalina mezi elektrodami
    b) VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries) ventilem řízené olověné akumulátory; jde o
označení zapouzdřených akumulátorů se zamezením ztrát elektrolytu
    c) AGM (Absorbed Glass Mat) – elektrolyt je nasáknut ve skelné vatě, která je mezi elektrodami
    d) Gelové – elektrolyt je zahuštěný ve formě gelu

2) použití:
     a) Záložní (standby) – např. UPS, bezpečnostní systémy a jiné
     b) Startovací – autobaterie
     c) Trakční – golfové vozítka, vysokozdvižné vozíky a další

Obr. 5 Olověný akumulátor (autobaterie)
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Elektrochemická reakce
V nabitém stavu je aktivní hmota záporné elektrody tvořena houbovitým olovem (Pb),

kdežto u kladné elektrody je to oxid olovičitý (PbO2).
Elektrolytem v olověných akumulátorech je kyselina sírová (H2SO4) zředěná vodou o koncentraci
přibližně 35% objemu u plně nabitého akumulátoru. Tento roztok může být nasáknutý do vaty ze
skelných vláken (AGM akumulátory) nebo ztužený do gelové formy.

Při procesu vybíjení se aktivní hmota kladné i záporné elektrody přeměňuje na síran
olovnatý (PbSO4), zároveň je elektrolyt ochuzován o kyselinu sírovou a obohacován o vodu. Při
vybíjení tedy koncentrace elektrolytu klesá a roste naopak při nabíjení.

Celková reakce vybíjení:
Pb + 2H2SO4 + PbO2 → PbSO4 + 2H2O + PbSO4

Na záporné elektrodě:
Pb + SO4

2− → PbSO4 + 2e−

Na kladné elektrodě:
PbO2 + 4H+ + SO4

2− + 2e− → PbSO4 + 2H2O

Tato reakce probíhá také s kyselinou sírovou, která je disociována pouze do 1. stupně na H+ a
HSO4

−. Rovnice pak vypadají následovně:

Na záporné elektrodě:
Pb + HSO4

− → PbSO4 + H+ + 2e−

Na kladné elektrodě:
PbO2 + 3H+ + HSO4

− + 2e− → PbSO4 + 2H2O

Při nabíjení probíhají uvedené reakce opačným směrem. Vybíjení akumulátoru probíhá
také samovybíjením bez připojení k elektrickému obvodu s rychlostí zhruba 3-30% kapacity za
měsíc, přičemž horní hranice se týká především starých typů, u dnešních typů je úroveň
samovybíjení podstatně nižší.

Sulfatace
Sulfatace je nežádoucí jev vyskytující se u olověných akumulátoru, když je po delší dobu

(řádově dny) ponechán v nedostatečně nabitém nebo ve vybitém stavu. Podstatou tohoto jevu je
postupný vznik krystalů síranu olovnatého (PbSO4) na jeho elektrodách. Na rozdíl od původního
amfoterního síranu, se vzniklé krystaly zúčastňují přeměn aktivní hmoty elektrod jen ve velmi
omezené míře. Následkem toho dojde ke snížení kapacity akumulátoru. Důsledkem sulfatace také
roste vnitřní odpor, jehož následkem se snižuje napětí a proud dodávaný akumulátorem, zvláště při
velkých proudových odběrech. Projev sulfatace lze rozpoznat přítomností bílých lesklých skvrn na
elektrodách. Rychlost vzniku krystalů síranu olovnatého je závislá na teplotě a míře vybití
akumulátoru, protože s rostoucí teplotou a vybitím rychlost narůstá. [10]
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4.1.2.2 Akumulátory na bázi niklu (NiCd, NiMH)
NiCd akumulátory

Jako výhody můžeme uvést to, že jim nevadí skladování ve vybitém stavu a s tím
související odolnost vůči hlubokému vybití. Určitou nevýhodou ve srovnání s NiMH a Li-ion
akumulátory je jejich relativně nižší měrná kapacita. Problematickým rysem těchto  akumulátorů
je jedovatost kadmia, z něhož se skládá jedna z jeho elektrod a tedy je nezbytný  sběr
opotřebovaných NiCd akumulátorů (stejně jako v případě akumulátorů olověných). Svými
vlastnostmi si jsou dosti podobny s novějšími NiMH akumulátory.

Nikl-kadmiový akumulátor (Obr. 6), se vyrábí jednak se zaplavenými elektrodami a
kapalným elektrolytem (velké staniční baterie) a také jako hermetizovaný (akumulátory do
přístrojů jako jsou aku-vrtačky).

Jmenovité napětí jednoho článku je 1,2 V a v plně nabitém stavu dosahuje až 1,35 V,
vybitý článek pak má 0,8-1,0 V. [3,11]

Obr. 6 Akumulátory NiCd

Elektrochemická reakce
V nabitém stavu je aktivní hmota kladné elektrody z oxid-hydroxidu niklitého - NiO(OH) -

a záporná elektroda je tvořena kadmiem - Cd. Elektrolyt je zásaditý; obvykle je to vodný roztok
hydroxidu draselného (KOH).

Rovnice vybíjení:
Cd + 2NiO(OH) + 2H2O → Cd(OH)2 + 2Ni(OH)2

Na záporné elektrodě:
Cd + 2OH− → Cd(OH)2 + 2e−

Na kladné elektrodě:
2NiO(OH) + 2H2O + 2e− → 2Ni(OH)2 + 2OH−

Při nabíjení probíhají uvedené reakce opačným směrem.
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NiMH akumulátory
Nikl-metal hydridový akumulátor (NiMH), je jedním z nejčastěji používaných druhů

akumulátorů. Ve srovnání s nikl-kadmiovým akumulátorem má přibližně dvojnásobnou kapacitu.
Hlavními důvody jeho velkého rozšíření je jeho značně velká kapacita a schopnost dodávat
poměrně velký proud za přijatelnou cenou.

Jmenovité napětí článku je 1,2 V;
Napětí (naprázdno) plně nabitého článku je 1,4 V;
Napětí vybitého článku je 1,0 V.

Nevýhodou tohoto akumulátoru je vcelku vysoká úroveň samovybíjení – asi 15-30% za
měsíc při pokojové teplotě. Při nižších teplotách se samovybíjení podstatně sníží. Uvedená úroveň
samovybíjení se týká klasických NiMH akumulátorů; kromě nich existují NiMH akumulátory s
nízkou úrovní samovybíjení. Tento typ NiMH dokáže uchovat kolem 90% energie po půl roce,
85% po roce a 70% po dvou letech při teplotě okolo 20 °C. [3,12]

Elektrochemická reakce
Záporná elektroda je tvořena speciální kovovou slitinou, která s vodíkem vytváří směs

hydridů neurčitého složení. Tato slitina je většinou složena z niklu, kobaltu, manganu, případně
hliníku a některých vzácných kovů – lanthanu, ceru, neodymu, praseodymu. Kladná elektroda je z
oxid-hydroxidu niklitého – NiO(OH) a elektrolytem je vodný roztok hydroxidu draselného.

Celková reakce vybíjení:
MH + NiO(OH) → M + Ni(OH)2

Na záporné elektrodě:
MH + OH− → M + H2O + e−

Na kladné elektrodě:
NiO(OH) + H20 + e− → Ni(OH)2 + OH−

Kde M a MH je výše zmíněná slitina s případně navázaným vodíkem. Při nabíjení probíhají
uvedené reakce opačným směrem.

4.1.2.3 Akumulátory na bázi lithia (Li-ion, Li-air)
Li-ion akumulátory

Lithium-iontové baterie (Obr. 7) se dnes již běžně používají ve spotřebitelské elektronice.
Díky jejich vysoké hustotě energie vzhledem k objemu se výborně hodí pro přenosná zařízení,
proto jsou v současnosti v této oblasti asi nejvíce používaným typem akumulátorů.

Princip funkce je velmi podobný jako v lithium-polymerových bateriích. Uvnitř každé
běžně prodávané baterie neboli „battery packu“ je čip, který hlídá její stav a kontroluje průběh
nabíjení.

Mezi výhody patří možnost výroby ve spoustě různých tvarech a velikostech. Také její
hustota energie je třikrát vyšší než u Ni-MH a díky tomu baterie s relativně vysokou kapacitou
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může mít malý objem a nízkou hmotnost. Tento typ akumulátoru rovněž nemá paměťový efekt a
proto ji není třeba „formátovat“. Její samovybíjení je do 5% a nominální napětí  je 3,6 V. Životnost
se pohybuje od řádově stovek až po 2000 nabíjecích cyklů.

Jejími nevýhodami pak je ztráta maximální kapacity bez ohledu na to, jestli se používá
nebo ne. Rovněž pokud hodnota napětí článku klesne pod 2,8 V, může „umřít“ samovybitím pod
přípustnou hodnotu. [3,13,14]

Obr. 7 Baterie Li-Ion používaná v mobilních telefonech

Li-air akumulátory
U dnešních elektromobilů, které jsou poháněny pomocí Li-Ion baterií, je jednou z

největších nevýhod omezená možnost dobíjení. Během několika uplynulých let vědci pracovali na
vývoji nové alternativní baterie, zvané lithium-vzduchová baterie. Tento typ baterie by mohl
významně zvýšit nabídku elektrických vozidel, díky tomu, že tyto akumulátory mají vysokou
energetickou hustotu, která by se teoreticky mohla rovnat energetické hustotě benzínu.

Prozatím žádná jiná známá baterie nemá tak vysokou energetickou hustotu jako Li-air.
Vědci předvídají, že by tyto akumulátory mohly pojímat 5-10krát více energie než lithium-iontové
baterie při stejné hmotnosti a dvojnásobné množství energie při stejném objemu.

Lithium-vzduchové akumulátory mají lithiovou anodu a vzduchovou katodu z pórovitého
materiálu, která do sebe nasává kyslík z okolního vzduchu. Když se lithium smísí s kyslíkem (Obr.
8), vzniká oxid lithia a uvolňuje se energie. Protože kyslík není nutné skladovat v baterii, je katoda
mnohem lehčí než katoda akumulátorů Li-Ion, čímž je zaručena u lithium-vzduchových
akumulátorů jejich vysoká energetická hustota. Je vědecky prokázáno, že Li-air baterie velikosti
mince má hustotu 600 mAh/g, což je mnohem více než současné hodnoty hustoty v rozmezí 100
až 150 mAh/g u akumulátorů Li-Ion.
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Obr. 8 Princip funkce akumulátoru Li-air

Překlad k obr.: Positive electrode – kladná elektroda, Electrolyte – elektrolyt, Negative
electrode – záporná elektroda, Electron Flow – tok elektronů, Lithium Oxygen Compound –

sloučenina kyslíku a lithia, Lithium Ion – iont lithia, Carbon – uhlík, Maganese Oxid (the catalyst)
– katalyzátor, Oxygen – kyslík

Jednou z největších nevýhod je prozatím oproti Li-ion jejich omezený počet
dobíjení/vybíjení, který je prozatím kolem 50 cyklů. Ačkoli se jednorázové Li-air baterie již v
praxi používají, např. v naslouchacích pomůckách pro sluchově postižené, např. elektrická vozidla
vyžadují baterie, které lze dobíjet v řádu stovek. Dalším problémem u dobíjení lithium-
vzduchových baterií je skutečnost, že je velice obtížné konvertovat oxid lithia zpět na lithium. V
současné době tohoto zpětného procesu vědci dosahují pouze použitím katalytických činidel, ale i
tak zůstává jistá část lithia nepřeměněna. Věda se také potýká s otázkou ohledně urychlení
dobíjecího cyklu a udržení vodní páry, tak aby nepřišla do kontaktu s kyslíkem, neboť při kontaktu
lithia s vodou vzniká prudká reakce.

Lithium-vzduchové baterie jsou v současnosti stále ve vývoji a nejsou ještě poskytnuty ke
komerčnímu využití kromě několika málo aplikací. Tato technologie však sebou přináší jednu z
nejslibnějších cest, kudy by se mohla akumulace jako taková dále ubírat. [28]
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4.1.3 Palivové články
Palivové články jsou zařízení, která při elektrochemické reakci přeměňují chemickou

energii kontinuálně přiváděného paliva s oxidačním činidlem na energii elektrickou (Obr. 9).
Palivové články při výrobě elektrické energie dosahují vysokých účinností až 60 % v

laboratorních podmínkách. Jejich skutečná účinnost se však pohybuje v rozmezí 35 - 50 % dle
zatížení a typu palivového článku. Vysoká účinnost je dána zejména přímou přeměnou energie,
nikoliv přes mezistupně (tepelnou a mechanickou).

Obr. 9 Schématické zobrazení funkce palivového článku

V současnosti je vyvíjeno pět typů palivových článků lišících se především chemickým
složením elektrolytu, provozními teplotami a možným palivem.

Nízkoteplotní palivové články spalují s kyslíkem vodík nebo methanol, vysokoteplotní
články mohou spalovat i některá konvenční uhlovodíková paliva. Jednotlivé typy článků vhledem
k rozdílným provozním parametrům nacházejí uplatnění ve velmi odlišných aplikacích.
Nízkoteplotní palivové články se hlavně využívají v mobilních aplikacích k výrobě elektrické
energie, vysokoteplotní články oproti tomu převládají v kombinované výrobě tepla a elektrické
energie ve stacionárních aplikacích.

Princip funkce palivového článku
Princip palivového článku se dá nejjednodušeji vysvětlit na palivovém článku s polymerní

membránou. Tento článek se skládá ze dvou elektrod na jejichž povrchu je slabá vrstva uhlíku
obsahující malé množství platiny, která slouží jako katalyzátor. Elektrody jsou od sebe odděleny
tenkou polymerní membránou, propouštějící kladně nabité ionty. Vodík se přivádí na anodu, kde
na vrstvě katalyzátoru dochází k jeho disociaci na kladné ionty (protony) a elektrony. Protony
procházejí polymerní vrstvou, elektrony jsou nuceny procházet externím okruhem a mohou konat
užitečnou práci. Sloučením dvou kladně nabitých vodíkových iontů (protonů) na katodě, dvou
elektronů a atomu kyslíku vzniká voda (vzhledem k provozní teplotě palivového článku obvykle v
podobě páry). Na stranu katody je přiváděn čistý kyslík .[6]

Vzniklé elektrické napětí je teoreticky okolo 1,23 V a závisí na typu paliva a kvalitě
článku. U dnes nejpoužívanějších článků napětí nejčastěji dosahuje 0,5 - 0,95 V. Pro dosažení
vyššího napětí se zařazuje více palivových článků do série. Velikost proudu závisí na ploše článku.
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Obr. 10 Chemická reakce probíhající uvnitř palivového článku

Elektrochemická reakce
Na Obr. 10 palivo (například vodík) je na anodě katalyticky přeměněno na kationty (v

příp. vodíku ionty H+). Uvolněné elektrony jsou navázány anodou a vytváří elektrický proud, který
proudí elektrickým spotřebičem ke katodě. Oxidační činidlo (většinou kyslík) na katodě se
redukuje na anionty (O2

-), a ty pak reagují s H+ ionty a mění se na vodu.

Chemické rovnice:

Anoda: 2H2→ 4 H+ + 4e-

Oxidace/odevzdání elektronu

Katoda: O2 + 4e-→ 2O2-

2. krok: 2O2- + 4H+→ 2H2O
Redukce/přijmutí elektronu

Souhrn: 2H2 + O2→2 H2O
Redoxní reakce
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Typy palivových článků
Palivové články se dělí dle provozní teploty na nízkoteplotní a vysokoteplotní. Dalším

kritériem pak je použitý elektrolyt.

Palivové články s alkalickým elektrolytem (AFC)
Elektrolytem je vodný roztok alkalického hydroxidu (NaOH, KOH) zafixovaný do

azbestové matrice. Čistý vodík je palivem a jako okysličovadlo se užívá čistý kyslík, nebo vzduch
zbavený oxidu uhličitého. V takovýchto palivových článcích se dá použít veliké množství typů
katalyzátorů, proto nejsme odkázáni pouze na katalyzátory na bázi platiny. Účinnost přeměny
čistého vodíku na elektrickou energii dosahuje až 60%. Tento typ článků se uplatňuje především
ve vesmírných a vojenských aplikacích.

Palivové články s polymerní membránou (PEMFC)
Zvlhčovaná polymerní membrána vodivá pro vodíkové ionty (protony) plní funkci

elektrolytu. V drtivé většině se jedná o sulfonované fluoropolymery, nejčastěji o Nafion®. Jako
katalyzátor je nejčastěji používána platina, nebo slitiny platinových kovů, které jsou nanesené na
povrch GDL (plynově difúzní vrstva) a tak vytváří GDE (plynově difúzní elektroda), GDL s
zafixovaným katalyzátorem. Vodík nebo metanol slouží jako palivo, okysličovadlo bývá kyslík
nebo vzduch. Jejich pracovní teplota je do 90 °C, což umožňuje okamžité flexibilní použití.
Nevýhodou je vysoká citlivost katalyzátoru na katalytické jedy, především však na oxid uhelnatý.
Tyto palivové články se nejvíc hodí jako mobilní zařízení.

Palivové články s kyselinou fosforečnou (PAFC)
Tyto palivové články jsou již dnes komerčně dostupné. Používaným elektrolytem je 100%

kyselina fosforečná fixovaná v matrici. Tyto palivové články pracují při teplotách kolem 200 °C.
Jako katalyzátor je používána platina. Palivem článku je vodík připravený parním „reformingem“
fosilních paliv a okysličovadlo je vzduch. Tento typ palivových článků skýtá možnost využití v
kogeneračních jednotkách.

Palivové články s tavenými uhličitany (MCFC)
Jako elektrolyt zde slouží tavenina směsi alkalických uhličitanů fixovaná v matrici,

protože tyto palivové články pracují při teplotách blízkých 600 °C. V těchto palivových článcích
není potřeba používat drahých katalyzátorů. V tomto palivovém článku dochází k vnitřnímu
„reformingu“, který zvyšuje jeho účinnost, a proto palivo nemusí být příliš čisté. Palivo je plyn z
parního „reformingu“ fosilních paliv a bioplynu a jako okysličovadlo slouží vzduch. Jejich využití
je opět možné v elektrárnách a kogeneračních jednotkách

Palivové články s tuhými oxidy (SOFC)
Pevný elektrolyt způsobuje konstrukční problémy, ale nemusí se alespoň používat drahých

katalyzátorů. Jelikož tento typ článků pracuje při teplotě okolo 800 °C, lze použít reakční produkty
v expanzní turbíně, což má za následek další zvýšení účinnosti. Palivo je plyn z parního
„reformingu“ fosilních paliv a bioplynu a okysličovadlo je vzduch. Uplatnění těchto palivových
článků je možnost jejich využití v kogeneračních jednotkách a elektrárnách.
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4.1.4 Akumulátory s průtočným elektrolytem (VRB, ZnBr, NaBr)
Ve snaze zvýšit životnost a kapacitu akumulované energie, byly v 80. a 90. letech 20.

století navrhnuty a zrealizovány akumulátory s průtočným elektrolytem (Obr. 11). Dva různé
elektrolyty jsou ve vlastním článku odděleny od sebe pomocí iontové membrány. Každý elektrolyt
má vlastní zásobník, kde stále pomocí malých čerpadel koluje elektrolyt z článku, čistí se a mísí.
Tímto se dosahuje dlouhé životnosti a možnosti uložit velké množství energie.

Konstrukčně a principem se tyto akumulátory blíží palivovým článkům. Mezi
nejpoužívanější podle druhu elektrolytu patří vanad-bromidové (vanadium redox battery - VRB),
zinkobromidové (ZnBr zinc - bromide battery) a sodno-bromidové  baterie (NaBr - sodium
bromide battery). [17,18,19]

Výhody a nevýhody akumulátorů s průtočným elektrolytem
Hlavní výhodou těchto akumulátorů je uložení velkého množství energie, jejich vysoká

životnost, která je zajištěna neustálým koloběhem elektrolytu, jeho čištěním, promícháváním a
stálou kontrolou parametrů. Akumulátor pracuje při pokojové teplotě.

Mezi nevýhody patří poměrně velký prostor pro uložení jednotlivých článků a také nutnost
dodržování bezpečnostních předpisů, jelikož sloučeniny bromu i případně vyloučený brom jsou
velmi škodlivé pro životní prostředí.

Provozní parametry
Napětí jednoho ZnBr článku je zhruba 1,8 V a akumulátory s tímto elektrolytem dosahují

elektrické účinnosti maximálně 75 %. Díky možnosti jejich jak sériového, tak i paralelního spojení
může maximální výkon dosahovat jednotek MW po dobu několika hodin.

U VRB článku se jeho napětí pohybuje od 1,4 do 1,6 V, přičemž účinnost je velmi vysoká,
až 85 %. Články se dají rovněž spojovat paralelně i sériově a celé akumulační systémy se většinou
vyrábějí s výkonem do 1 MW s možností čerpat tuto energii po dobu i několik desítek hodin.

Jmenovité napětí PSB článků je 1,5 V s elektrickou účinností přeměny kolem 75 % a
akumulační systémy s použitím těchto článků se vyrábějí s výkony desítek MW a kapacitou stovek
MWh. [38]
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Obr. 11 Princip funkce VRB
Překlad k obr.: Pos. electrode side – kladná strana elektrody, AC/DC converter – AC/DC

převodník, Neg. electrode side – záporná strana elektrody, Electrolyte tank – nádrž s elektrolytem,
Cell – článek, Electrode membrane – elektrodová membrána, Pump – čerpadlo, Discharge –

vybíjení, Charge – nabíjení

4.1.5 Akumulátory NaS
Sodno-sirné akumulátory (angl. Sodium-Sulfur Battery) byly vyvinuty jako náhrada

těžkých, ekologicky nešetrných olověných akumulátorů s poměrně nízkou životností a provozními
problémy. Akumulátory lze docela snadno zapojovat do sério-paralelních zapojení a tím zvýšit
výsledný výkon až na několik MW. Vývojová centra NaS technologií sídlí v Japonsku a USA.
Tyto akumulátory jsou řešením pro zařízení, vyžadující akumulaci elektrické energie, jako jsou
např. větrné elektrárny.

Katodou v NaS akumulátorech je roztavená síra, anodou roztavený sodík a elektrolyt je
tvořen pevnou keramickou strukturou s příměsí hliníku a oxidu hlinitého. Za účelem dosažení co
nejvyššího výkonu a bezztrátového provozu se teplota elektrod pohybuje v rozmezí 300 ºC až 350
ºC. Kvůli těmto vysokým teplotám a tlakům jsou články usazovány do odolných hermeticky
uzavřených obalů. Za účelem zvýšení bezpečnosti je vnější obal zesílen stěnou, která bývá
realizována dvojitě s inertním plynem nebo vakuem uvnitř, aby tepelné ztráty do okolí byly co
nejnižší. [29,30]

Výhodou těchto akumulátorů je to, že zabírají zhruba 3x menší prostor oproti
akumulátorům olověným a hustota jejich energie je 3x vyšší. Výstupní výkon i celkovou
akumulovanou energii lze regulovat díky možnosti různých kombinací zapojení. Vyhovují
požadavkům pro špičkové odběry a je zde i možnost jejich krátkodobého přetížení.
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Dají se velmi rychle dobíjet a nedochází u nich k samovybíjení ani paměťovému efektu.
Jejich provoz je šetrný k životnímu prostředí, jelikož do okolí nevypouštějí znečišťující látky,
nejsou nijak hlučné a ani nezpůsobují vibrace.

Obr. 12 Akumulační systém pro větrnou farmu Rokkasho,Japonsko (17 setů baterií po 2 MW)

Provozní parametry NaS akumulátorů
Napětí jednoho článku NaS je kolem 2 V. Jednotlivé články se spojují do velkých kolem

25 - 250 kW modulů. Účinnost NaS technologie je kolem 89% a životnost se udává 15 let při 2500
nabíjecích cyklech, aniž by ze své kapacity ztratily jakékoliv procento energie. Při 4500 nabíjecích
cyklech je pak ještě stále zachováno minimálně 80% jejich celkové energie.

Počet akumulačních stanic a centrál v Japonsku o celkovém výkonu kolem 270 MW je už
více jak 190. Největší instalovaný akumulační NaS systém s 34 MW se nachází v japonském
Rokkasho (Obr. 12), který uskladňuje energii z tamní 51 MW větrné farmy. Tato energie se pak
využívá pro pokrytí odběrových špiček. [31]

4.2 Superkapacitory
Superkapacitory umějí akumulovat elektrickou energie ve formě náboje mezi elektrodami a

jsou stejně jako setrvačníky nenahraditelnou součástí určitých akumulačních systémů v kombinaci
s akumulátory nebo dieselagregáty, kde dokážou velmi efektivně dodávat obrovský výkon po
krátkou dobu. Svými vlastnostmi se řadí někam mezi obyčejné kondenzátory a elektrochemické
akumulátory. Díky svým klesajícím pořizovacím nákladům se stávají součástí spotřební
elektroniky jako náhrady baterií, součástí UPS stanic a dokonce i velkých akumulačních systémů s
výstupním výkonem přes 1 MW.

Výhodou jejich použití je velice dlouhá životnost, která se odhaduje až na několik desítek
let, stávají se tak nenahraditelnou součásti akumulačních systémů díky velmi rychlému nabíjecímu
a vybíjecímu procesu.
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K jejich nevýhodám kromě vyšší ceny, která se však neustále snižuje, patří oproti všem
ostatním principům akumulace malé množství energie uložené na jednotku váhy. K dalším
nevýhodám se řadí fakt, že jejich napětí se mění v závislosti na množství uložené energie.

Napětí jednotlivých superkapacitorů je kvůli konstrukci nízké, většinou 2,3 až 2,6 V.
Zvýšení napětí je možné docílit zapojením do série. Účinnost nabíjení a vybíjení se pohybuje nad
95 %. Nabíjecí a vybíjecí doba superkapacitorů jsou řády nebo desítky sekund a počet nabíjecích
cyklů je vyšší než 500000. Jednotlivé superkapacitory dosahují kapacit v rozmezí 100 až 1000 F.
[20]

Konstrukční řešení superkapacitorů
Konstrukcí jsou si velmi podobné s elektrolytickými kondenzátory, pouze místo

hliníkových elektrod se zde využívá aktivní uhlík. Tento uhlík je na vnitřní straně kontaktních
elektrod, vyrobených buď z pevného uhlíku nebo z hliníkové fólie. V dnešních moderních
superkapacitorech jsou elektrody většinou vyrobeny z netkaného papíru, skládajícího se z
uhlíkových vláken, a jsou pokryté aerogelem. Uhlíková vlákna poskytují strukturální integritu a
aerogel velký povrch. Kapacita kondenzátorů závisí na velikostech ploch elektrod pro uložení
náboje.

Kapacita, která je o několik řádů vyšší než kapacita u běžných kondenzátorů, je dána
velkým povrchem elektrod a malou vzdáleností elektrod v řádu nm. Elektrolyt, který se nachází
mezi elektrodami, může být buď tekutý nebo gelový. V nenabitém stavu jsou částice s nenulovým
nábojem rovnoměrně rozloženy v elektrolytu. Po přiložení napětí na elektrody se začnou záporné
ionty pohybovat ke kladné elektrodě a kladné ionty k záporné elektrodě. Na obou elektrodách se
tak vytvoří dvouvrstva se zrcadlovým rozložením elektrického náboje.

4.3 Setrvačníky
Setrvačník je historicky prvním akumulátorem energie, protože setrvačnosti rotující hmoty

kotouče, poháněného nohou, využívali hrnčíři již dávno před našim letopočtem.
Většina moderních setrvačníkových systémů pro akumulaci energie se skládá z masivního

otočného válce (s obručí upevněnou ke hřídeli), který je magneticky levitujícími ložisky připevněn
ke statoru; toto uložení ložisek eliminuje jejich opotřebení a zvyšuje životnost systému. Pro
uchování účinnosti je setrvačníkový systém umístěn ve vakuovém prostředí, které snižuje tření.

Setrvačník je připojen k motoru/generátoru namontovaném na stator, jenž prostřednictvím
výkonné elektroniky komunikuje s elektrizační soustavou.

Mezi hlavní výhody setrvačníků patří nízká údržba, dlouhá životnost (20 let nebo mnoho
desítek tisíc cyklů) a materiál bez nepříznivého vlivu na životní prostředí. Setrvačníky mohou díky
výborným cyklickým charakteristikám a proměnnému zatížení vyplnit mezeru mezi krátkodobou
spotřebou a dlouhodobou akumulací.

Nevýhodou těchto systémů pak je poměrně složitá konstrukce a vysoké nároky na pevnost
materiálů a rozměrovou přesnost jednotlivých částí. Jejich provozem rovněž vznikají gyroskopický
efekt a vibrace.

Obruče z pevné oceli mají obvodovou rychlost 200 až 375 m/s a obruče z mnohem
lehčího, ale pevnějšího kompozitu dosahují mnohem vyšších otáček a mají obvodovou rychlost
600 až 1000 m/s. Skutečně dodaná energie závisí na rozsahu rychlosti setrvačníku, protože
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jmenovitý výkon nelze zajistit při velmi nízkých rychlostech. Například nad rozsahem rychlosti
3:1 dodá setrvačník okolo 90 % akumulované energie.

Vysoce výkonné setrvačníky se vyvíjejí a používají v letectví a v oblasti zálohování
napájení, ale v současnosti lze sledovat úsilí, v jehož čele stojí společnost Beacon Power a jehož
cílem je optimalizovat levné komerční setrvačníkové konstrukce pro dlouhodobý provoz (až
několik hodin). V telekomunikacích se dnes používají 2 kW / 6 kWh systémy. Megawatty lze
akumulovat na minuty nebo hodiny pomocí setrvačníkových farem. Čtyřicet 25 kW / 25 kWh
setrvačníků může účinně uskladnit 1MW po dobu 1 hodiny, aniž by bylo třeba většího zařízení.
[2,17]

Obr. 13 Vysokootáčkový setrvačníkový akumulátor NASA

Vysokootáčkové setrvačníky
Kinetická energie rotujícího tělesa je úměrná hmotnosti (přesněji momentu setrvačnosti) a

druhé mocnině otáček. Při vysokých otáčkách tedy i relativně lehký setrvačník má hodně energie.
Zatím jsou běžnější nízkootáčkové setrvačníky (zhruba do 7 000 ot./min) s ocelovým rotorem.
Velmi pevné kompozitní materiály dovolují vývoj lehkých vysokootáčkových (Obr. 13)
setrvačníků až do 100 000 ot./min. Kvůli omezení tření se rotor točí ve vakuu a je magneticky
nadnášen. Součástí rotoru jsou i permanentní magnety, které ho roztáčejí nebo při brždění generují
proud v cívkách. K tomu patří i vyspělá elektronika pro bezpečný a bezúdržbový chod.
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Jako vyspělou aplikaci možno uvést nasazení v kosmu, kde setrvačníky kromě akumulace
energie ze slunečních kolektorů plní i funkci prostorové stabilizace tělesa v beztížném stavu.

4.4 Supravodivé indukční akumulátory (SMES - superconducting magnetic energy
storage)
Podnět k tomuto revolučnímu způsobu uchování elektrické energie dal nizozemský fyzik

Kammerlingh Onnes již roku 1911. Ve smyčce ze rtuti vymražené v kapalném heliu indukoval
elektrický proud a ten v ní obíhal bez jakéhokoliv přerušení hodiny, dny a týdny i poté, co induktor
odpojil. Stav, při kterém v látkách prakticky zcela vymizí elektrický odpor, byl nazván
supravodivostí. Supravodivost umíme vyvolat i v řadě kovů, slitin, a dokonce ve speciální
keramice už nejen při teplotách kapalného helia, ale i v kapalném dusíku a vodíku. Prozatím se
zdárně experimentuje s motory a generátory se supravodivým vinutím, stejně tak i s přenosem
elektrického proudu po supravodivých kabelech. Doposud bylo realizováno několik menších
supravodivých akumulátorů, určených hlavně pro překonání krátkodobých výpadků proudu v
závodech na výrobu polovodičů, čipů a filmů, kde i výpadky pouhých desetin sekundy mohou
způsobit velké škody a tím ochromit celou výrobu.

První malé supravodivé akumulátory UPS (Uninterruptible Power Supplies) pracují se
supravodivou cívkou ponořenou do kapalného helia, která se nabíjí přes usměrňovač. Proud v ní
cirkuluje s minimálními ztrátami, kolem 0,3 kWh za 24 hodin. Hned při prvním hlubším poklesu
napětí sítě reaguje akumulátor během 0,2 mikrosekundy tak, že proud z cívky indukcí převede přes
kondenzátor do invertoru, který je schopen po překlenovací dobu dodávat nejcitlivějšímu uzlu
tovární sítě výkon kolem 1 MW.

Větší supravodivý akumulátor SMES o kapacitě 800 Wh má za úkol stabilizovat spojovací
vedení společnosti Bonneville Power v americkém Oregonu. Dokázal obstát při několika
milionech cyklů nabití-vybití. Doba nabíjení i vybíjení je extrémně krátká a účinnost je lepší jak 95
%.

Zveřejněné studie hovoří o energetických supravodivých akumulátorech s kapacitami až
4000 MW, schopných nahradit přečerpávací akumulační elektrárny. [22]

4.5 Systémy CAES (Compressed Air Energy Storage - Skladování energie
stlačením vzduchu)
Akumulační systémy tohoto typu plní tentýž účel jako vodní přečerpávací elektrárny s tím

rozdílem, že nedosahují takových výkonů. Tyto elektrárny jsou variantou elektráren s plynovou
turbínou. Používají se ke stabilizaci a regulaci elektrizační soustavy a je rovněž možné je využít
jako centralizovaný nebo decentralizovaný akumulační systém přidružený k větrným farmám.
Oproti ekonomicky náročnějším přečerpávacím elektrárnám je jejich pořizovací cena při využití
starých dolů a štol nižší.

Rozlišujeme dva základní typy těchto elektráren. Jeden typ využívá pouze akumulaci na
principu stlačeného vzduchu, druhý funguje ve spojení s plynovou turbínou.
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Princip
Nasátý atmosférický vzduch pomocí vícestupňových kompresorů je adiabaticky stlačen a

uložen pod tlakem (5-7,5 MPa) v podzemní jeskyni (Obr. 14). Většinou se vzduch během
komprese ochladí, to proto aby nedošlo k přehřátí vzduchotechnických zařízení nebo zdi kaverny.

Tehdy, když poptávka převýší nabídku energie v síti, je vzduch vypouštěn z jeskyně a
přivádí se do spalovací komory, kde se ohřívá spalováním paliva. Poté směs vzduchu a spalin
expanduje ve spalovací turbíně, která pohání alternátor a ten poskytuje špičkovou energii, která je
následně v době potřeby dodávaná do elektrické sítě.

Obr. 14 Princip funkce CAES
Překlad k Obr. 4-14: Off-Peak Electricity In – Mimošpičkový odběr elektřiny, Peak-day Elektricity

Out – Dodávka elektřiny v době špičky, Motor+Compressor – Motor+kompresor, Air– Vzduch,
Air In/Out – Vstup/Výstup vzduchu, Limestone Cavern – Vápencová kaverna, Generátor –
Generátor, Turbine – Turbína, Recuperator – Výměník tepla (Rekuperátor), Heat Exhaust –

Spaliny, Fuel – Palivo

Výhodou těchto akumulačních systémů je možnost využití přítomnosti hlubokých dolů,
většinou solných s nízkým množstvím podzemních vod. Zásah do okolní krajiny je rovněž daleko
šetrnější, neboť většina zařízení je ukryta v podzemí. Další z výhod je využívání pro životní
prostředí neškodného média. Jelikož při stlačování vzduchu dochází k velkým ztrátám energie
vlivem přeměny na teplo, je teoretická účinnost těchto systémů kolem 60 až 70 %, v praxi se však
dosahuje maximálně 50 %, což je jejich hlavní nevýhodou. Proto jsou tyto akumulační systémy
doposud většinou ve stádiu zkušebního provozu za účelem zvyšování jejich účinnosti. [23]
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4.6 Přečerpávací vodní elektrárny (PVE)
Přečerpávací vodní elektrárna je speciální typ vodní elektrárny, která slouží ke skladování

elektrické energie prostřednictvím gravitační potenciální energie vody, a proto je považována za
regulační, akumulační a stabilizační článek celých elektrizačních soustav. Toto zařízení umožňuje
řešit problém rozdílné spotřeby elektrické energie během dne. Jejich hlavní užití je pokrývaní
nejvyšší spotřeby energie během dne a fungují tedy hlavně při špičkovém zatížení sítě. Jedná se o
doposud jediný technicky proveditelný způsob, pomocí něhož lze vyrobenou elektrickou energii ve
velkém měřítku po delší dobu skladovat.

Podle americké Hydro Research Foundation, by měl instalovaný výkon v celém světě
převyšovat hodnotu 203 000 MW. [32]
PVE plní v elektrizační soustavě několik dosti významných funkcí.
Statická funkce - tou se rozumí přeměna nadbytečné elektrické energie v soustavě na energii
špičkovou, když je jí nedostatek.
Dynamická funkce - přečerpávací elektrárna funguje jako výkonová rezerva systému, vyrábí
regulační výkon a podílí se na řízení frekvence soustavy.
Kompenzační funkce – kompenzační provoz umožňuje regulaci napětí v soustavě.

Obr. 15 Princip funkce PVE  (Dlouhé Stráně)
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Princip funkce PVE
Princip fungování těchto elektráren je vcelku jednoduchý (Obr. 15). PVE mají horní a

dolní nádrž, které jsou mezi sebou propojeny potrubím, v němž jsou zařazeny vodní turbíny a
čerpadla. Při přebytku elektrické energie v síti, čerpají čerpadla vodu z dolní nádrže do vysoko
položené horní nádrže. Elektrická energie se takto mění v hnacím elektromotoru nejdříve v
kinetickou energii proudící vody a potom v horní nádrži v její energii potenciální. Tam je
připravena, aby v případě potřeby zpětným průtokem poskytla vysoký výkon vodním turbínám,
jejichž alternátory ji vracejí v podobě elektrické energie do sítě.

Dolní nádrž je obvykle zřízena za hrází průtočné vodní elektrárny na říčním toku a horní
nádrž, se kterou je spojena několika tlakovými potrubími, je vybudována na některém blízkém
vrcholu. Spády se nejčastěji pohybují zhruba od 100 do 500 m. Dolní nádrž může sloužit i jako
zásobník chladicí vody pro chladicí věže blízkých tepelných nebo jaderných elektráren. Ve
vysokých horách je možné využít jako nádrže i odlehlejší vysokohorská jezera s velkým
výškovým rozdílem, která se propojí tunelovými šachtami.

U většiny elektráren se využívají vysokotlaké Francisovy turbíny. Tyto turbíny jsou buď
jednosměrné nebo reverzní. Jednosměrné pracují pouze v turbínovém režimu, zatímco v režimu
čerpadlovém pracují výkonná čerpadla. Reverzní turbína pak funguje v obou režimech. [24]
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5. Výběr vhodného systému akumulace elektrické energie v souvislosti s
nespolehlivými OZE
V současné době je v mediích často zmiňována velikost potenciálu větrných a fotovoltaických

elektráren, jakožto obnovitelných zdrojů energie. Kvůli těmto různým nerealistickým očekáváním
je dobré alespoň nastínit jejich problematiku včetně negativních důsledků.

5.1 Diskontinuita dodávek elektrické energie z OZE

Sluneční a větrné elektrárny se v ČR vyznačují velkou nerovnoměrností dodávek
elektrické energie do sítě a hlavně z tohoto důvodu jsou úvahy o nahrazení významné části
spotřeby elektřiny těmito zdroji dosti problematické. Obnovitelné zdroje energie mají v
zeměpisných podmínkách ČR oproti například PVE nebo CAES smysl tehdy, když pracují jako
decentralizované doplňující zdroje energie.

Problematika VtE
Větrné elektrárny jsou velmi závislé na aktuálním počasí: za větrného počasí jejich

produkce elektřiny nekontrolovatelně roste, kdežto při bezvětří jejich výkon chybí. ČEPS tedy
musí tyto odchylky vyrovnávat a to je velice nákladná činnost. Další investice musí firma kvůli
novým větrníkům vkládat do staveb elektrického vedení a posilování dispečinků. Stále větší
zařazování nových VtE (hlavně v Německu a Rakousku) do výroby elektrické energie má za
následek růst neúměrného zatížení přenosových soustav, jak u nás v ČR, tak i v zahraničí. Tyto
soustavy pro jejich nestabilitu je proto nutné složitě a komplikovaně regulovat. [25]

Problematika FvE
Nevýhodou, podobně jako u většiny dalších OZ, je závislost výroby na lokálních

podmínkách a počasí. Produkce elektřiny pomocí FvE závisí na délce a intenzitě slunečního svitu.
Výroba elektrické energie v ČR není příliš efektivní vzhledem k jejímu podnebí a také poloze.
Kvůli častým změnám počasí se průběh výroby během jednoho dne velice mění, a tak musí být
trvale kompenzován pomocí jiných zdrojů. Roční zatížení spotřeby se taktéž nekryje s diagramem
výroby fototovoltaiky, jelikož nejvyšší výroba je v průběhu léta, kdy je spotřeba nižší a naopak v
zimě, kdy je spotřeba nejvyšší, je výroba nejnižší.

Největší nevýhodou fotovoltaiky je však její cena za vyrobenou energii, která je v našich
podmínkách suverénně nejvyšší ze všech obnovitelných zdrojů. Vysoká cena je hlavně zapříčiněna
extrémně technicky a energeticky náročným procesem výroby fotovoltaických panelů. [21, 26]

5.2 Možné řešení problematiky, aneb chytré sítě a akumulace z OZE

Inteligentní sítě (Smart grids)
Inteligentní sítě jsou silové a komunikační sítě, umožňující řízení toku elektrické energie

mezi dodavatelem a odběrateli, tj. zajišťovat "interaktivní komunikaci" výrobních a
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spotřebitelských jednotek s cílem optimalizace procesu výroby, spotřeby a uchovávání energie a
řízení přenosové a distribuční elektrické sítě v reálném čase.

Smart grid v ČR
Společností ČEZ, a.s. byl představen první projekt tohoto typu v ČR, nesoucí název

"Smart Region" (Obr. 16). ČEZ, a.s. tak chce během pěti let investovat půl miliardy korun do
zavedení a testování inteligentních technologií v distribuční síti města Vrchlabí. Do roku 2015 by
ČEZ, a.s. měl v rámci tohoto projektu vybavit zhruba 4500 domácností a podniků "chytrými"
měřidly energie, nabízející úspory, vybudovat infrastrukturu pro užívání elektromobilů, instalovat
prvky automatizace a monitoringu distribuční sítě a také zapojit do sítě lokální výrobní zdroje
energie.Vrchlabí by se tedy mělo do pěti let stát prvním plně funkčním "chytrým" regionem v ČR.

 Tento koncept představuje distribuční síť inovovaného pojetí, která dokáže efektivně
začlenit působení všech připojených uživatelů a odběratelů s možností uplatnit jejich aktivní roli.
Možnost plánování a rozhodování odběratele o své spotřebě energie je výhodná jak pro distribuční
soustavu, tak i pro životní prostředí. Přínosem bude tak hlavně možnost plánování rozhodování
odběratele o jeho vlastní spotřebě elektrické energie.

Kromě využívání energie z velkokapacitních elektráren se ČEZ, a.s. chystá zapojit lokální
zdroje energie, tzn. jednotky kombinované výroby tepla a elektrické energie a různé typy
obnovitelných zdrojů energie, jako například výše uvedené fotovoltaické a větrné elektrárny.
Tímto by už nemělo docházet k tomu, že obnovitelné zdroje budou distribuční síť destabilizovat,
ba naopak, současné zdroje energie budou efektivně doplňovat. Energie vyrobená pomocí OZE, by
mohla být také uskladňována do nějakého vhodného akumulačního systému, jako jsou např. vodík,
NaS nebo VRB akumulátory a následně využitelná ve špičce, kdy bývá odběr elektřiny nejvyšší.
[27]

Obr. 16 Schéma inteligentní sítě [36]
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5.3 Aplikace akumulačních systémů v souvislosti s OZE ve světě

Utsira
Reálná instalace výroby vodíku elektrolýzou pomocí větrné elektrárny s energetickým

potenciálem ve stovkách kW je projekt, který je od roku 2004 ověřován na norském ostrůvku
Utsira, nacházejícím se asi 20 km západně od Haugesundu v Severním moři. Na realizaci se
podílely dvě firmy, německý Enercon se dvěma větrnými elektrárnami po 600 kW a norská firma
Hydro, která zde řešila elektrolýzu, skladování a využití vodíku.

Obr. 17 Vodíkový akumulační systém větrné elektrárny Utsira (Norsko)

Větrné elektrárny Enercon mají výkon 2 x 600 kW a dodávají proud do sítě ostrůvku
s přibližně 250 obyvateli. Krátkodobé výkyvy v produkci větrné elektřiny jsou zde ošetřeny
pomocí setrvačníku se zásobou kinetické energie o hodnotě 5 kWh (viz. Obr. 17).  Během
nadvýroby elektrické energie se tyto přebytky akumulují prostřednictvím elektrolýzy vody na
vodík, který je po kompresi ukládán v zásobníku s kapacitou 2400 m3 vodíku při běžném tlaku.
Výkon elektrolyzéru je 10 m3 vodíku za hodinu. V případě slabých povětrnostních podmínek nebo
jiné potřeby, se elektřina získává v jednotce se spalovacím motorem a generátorem o výkonu 55
kW, nebo vodíkovými palivovými články s celkovým výkonem 10 kW. [39]

Obr. 18 Schématický princip funkce systému v Utsiře
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King Island

Malá provincie King Island, která se nalézá v Tasmánii, jižně od Austrálie a čítá kolem
1800 obyvatel provozuje takzvaný „3-cestný hybridní systém“. Toto zařízení je tvořeno pěti
větrnými elektrárnami v rozmezí od 250 - 850kW, čtyřmi dieselovými 1,5 MW generátory a
akumulačním VRB 200kW systémem od firmy Pinnacle, znázorněno na Obr. 19. Celek má za
úkol dodávat elektrickou energii do místní sítě. Díky instalované průtokové baterii vzrostl podíl
výroby energie z větrných elektráren jakožto OZE ze 40 % na 60 %, čímž také klesla spotřeba
nafty o jednu třetinu.

Tamní VRB systém je schopen dodávat akumulovaný výkon o hodnotě 200 kW po dobu 4
hodin,  poskytovat potřebných 300 kW pro start diesel generátorů po dobu 5 minut, anebo dodávat
do sítě v případě potřeby 400 kW po čas 10 sekund. [37, 38]

Obr. 19 CAD zobrazení VRB stanice o výkonu 200 kW v tasmánském King Island. V pozadí

vyobrazené stanice jsou vidět průtokové baterie a v popředí nádrže na elektrolyty.
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6. Porovnání jednotlivých systémů na základě technických a
ekonomických kritérií

6.1 Výhody a nevýhody daných akumulačních technologií

Podstata akumulace elektrické energie pomocí baterií a akumulátorů je založena na
transformaci chemické energie na energii elektrickou a naopak. Dnes existují celé řady různých
způsobů akumulace i technologií výroby, proto volíme vhodný typ podle aplikace, ve které
hledáme její využití. Každý typ zdroje energie má i přes viditelný technologický pokrok své určité
nevýhody.

U olověných akumulátorů jsou jimi především jejich poměrně krátká životnost a s tím
spojené náklady na údržbu a následně likvidaci. Ta představuje určitá ekologická rizika, tedy
alespoň u většiny z nich. Výkon a životnost olověných akumulátorů do značné míry závisí na
teplotě v jaké jsou používány. Akumulátorům pro jejich parametry vyhovují spíše konstantní
zátěže, proto se moc neuplatňují v zařízeních, kde jsou vyžadovány velké nárazové proudy.
Olověné akumulátory dominují zejména díky jejich nízké pořizovací ceně.

Komerčně používané akumulátory NiCd jsou zase známé pro svůj malý vnitřní odpor.
Lithiové akumulátory mají dnes velmi široké uplatnění ve spotřební elektronice a to od mobilních
telefonů, přes videokamery a fotoaparáty, až po notebooky. V poslední době se objevila novinka
v podobě Lithiově – vzduchové technologie akumulace energie, která by mohla mít v budoucnu
čestné místo mezi akumulátory díky své až 10krát vyšší kapacitě oproti akumulátorům Li-ion.
Jejich využití by mělo být hlavně jako zdroj pohonů pro elektromobily. Tato technologie je však
prozatím ve fází vývoje a laboratorních zkoušek.

Za budoucnost velkých UPS systémů by mohly být považovány průtokové akumulátory,
jejichž kontinuální funkce je zajištěna průběžným doplňováním elektrolytu a vynikají také nízkými
náklady na provoz.

Jako centralizované akumulační systémy mají své uplatnění jak přečerpávací vodní
elektrárny, tak i stále více systémy využívající zásobníky stlačeného vzduchu, které jsou připojené
přímo do elektrické sítě a jejichž úkolem je doplňovat energii ve špičce, kdy je odběr elektřiny
největší. Výhodou CAES systémů je, že se jako vhodné tlakové nádrže mohou využít staré
hlubinné doly nebo jeskyně.

Velice slibné vyhlídky do budoucnosti akumulace má ukládaní energie do magnetického
pole supravodivé cívky. SMES jsou však prozatím ve fázi výzkumu a v současné praxi nejsou
příliš využívány, zejména kvůli vysoké ceně a náročnosti na použité materiály.

Použití superkapacitorů a setrvačníků se uplatňuje hlavně díky tomu, že nemají nedostatky
jako výše zmíněné baterie a akumulátory. Vyznačují se především schopností dostatečně rychle
akumulovat i vydávat elektrickou energii a umí poskytnout velmi vysoký výkon, i když jen po
krátkou dobu. Rovněž oproti elektrochemickým akumulátorům mají výhodu daleko delší
životnosti, aniž by vyžadovaly speciální údržbu. Tyto technologie nacházejí své uplatnění hlavně
tam, kde je nutné pokrývat velkou spotřebu po krátký čas. Nevýhoda těchto technologií pak může
být jejich pořizovací cena, která však s růstem produkce rychle klesá.
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U solárních a větrných elektráren jsou poklesy výkonů hlavně kvůli povětrnostním a
slunečním podmínkám značně rychlé, a tak je jejich použití vhodné zejména jako decentralizované
systémy.

Na Obr. 20 jsou znázorněny výkony jednotlivých akumulačních systémů v závislosti na
vybíjecím čase.

Obr. 20 Používané technologie a jejich rozdělení podle kapacity a rychlosti činnosti

6.2 Účinnost a životnost akumulačních systémů

Účinnost (Obr. 21) s životností jsou dva velmi důležité parametry, které je před výběrem
určité technologie pro uchování elektrické energie ještě nutné zvážit. Tyto oba parametry mají vliv
na celkovou cenu akumulace.

Účinností přeměny energií je myšleno, s jakou efektivitou se docílí transformace elektrické
energie na vnitřní energii akumulačního systému a zase zpět na energii elektrickou. Nízká účinnost
má za následek zvýšení ceny užitečné energie, jelikož lze využít pouze určitý zlomek
akumulované energie. Všechny ztráty, ať už ztráty tepelné během transformace, ale třeba i
samovybíjením, jsou zohledněny právě v této účinnosti.

Krátká životnost je taktéž příčinou nárůstu celkových nákladů, protože je nutné
akumulátor častěji vyměňovat.  Počty nabíjecích a vybíjecích cyklů akumulačních systémů souvisí
také s jejich životností, jenž je dána dobou, po kterou tyto systémy ztrácejí své parametry nebo se
stávají nefunkčními vlivem opotřebení a stárnutím. Pro získání lepší představy o celkových
nákladech nutných k provozu zvolené akumulační technologie v konkrétní situaci, je nutno
posoudit současnou hodnotu těchto výdajů společně s kapitálovými náklady a výdaji na provoz.
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Obr. 21 Používané technologie, jejich rozdělení podle účinnosti a množství nabíjecích cyklů

6.3 Velikost a hmotnost akumulačních systémů

Velikost a hmotnost (Obr. 22) zařízení k akumulaci elektrické energie je pro některé účely
zásadním faktorem. Rozpětí hustoty energie jsou závislé na rozdílech provedení, typech systémů i
velikosti obalů, ve kterých jsou tyto technologie umístěny.

Obr. 22 Používané technologie a jejich rozdělení podle jmenovitého objemu a hmotnosti
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6.4 Provozní náklady akumulačních systémů

Kapitálové náklady jsou sice významným ekonomickým parametrem, ale je nutno mít na
paměti, že celkové náklady na provoz a údržbu včetně vlivu životnosti zařízení, jsou pro úplnou
ekonomickou analýzu mnohem smysluplnějším indexem. Rovněž náklady na instalaci určitého
systému se liší dle typu a velikosti akumulátoru. Například kapitálové náklady olověných
akumulátorů jsou relativně nízké, ale z hlediska hospodaření s energií se nemusí jednat o
nejlevnější řešení kvůli jejich relativně krátké životnosti. Akumulace do vodíku vyžaduje sice
vyšší vstupní investice, zato však dominuje asi nejlevnějšími náklady na provoz, pohybujícími se
kolem 2$ za kilowatthodinu. V tabulce 1 je vidět přehled akumulačních systémů, jejich parametry
a kapitálové náklady.

Tabulka 1 Přehled jednotlivých akumulačních systémů a jejich parametry [33,34,35]
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7.  Závěr
V této práci jsem se zabýval otázkou současných možností akumulace elektrické energie.

Způsobů, jak tuto energii uskladnit, je mnoho a s uchováváním elektřiny se běžně setkáváme na
každém kroku v rozmanitých formách. Každý způsob s sebou nese své výhody, ale i nevýhody.
Jejich účinnosti a efektivita se liší, jelikož jsou závislé na vlastním technologickém principu
funkce a použité technologii. Můžeme tedy říct, že každý akumulační systém má své určité místo a
uplatnění. Ve spotřební elektronice je tato energie uskladňována v podobě různých typů
akumulátorů a akumulátorových baterií o různých jmenovitých hodnotách, velikostech a tvarech.

Pro centralizovanou akumulaci velkých výkonů se nejvíc hodí přečerpávací vodní
elektrárny a systémy CAES, založené na principu stlačeného vzduchu.

Budoucnost akumulace energie by se mohla skrývat hlavně v prozatím stále vyvíjených
lithium – vzduchových akumulátorech nebo v akumulaci v supravodivém poli cívky, která se pyšní
účinností vyšší jak 95 %.

Problematika nespolehlivých OZE, čili energie větru a slunce, má pro nerovnoměrnost
slunečního svitu a vátí větru negativní vliv na elektrizační soustavu. Tento problém by se dal u nás
v ČR řešit nějakým vhodným způsobem uchovávaní získané energie z těchto zdrojů. Ve světě je
již možné se s těmito různými akumulačními systémy v praxi setkat. Jako příklady mohou
posloužit „ostrovní“ stanice na norské Utsiře nebo v tasmánském King Island. V tomto směru by
bylo dobré u nás například pro 1 MW větrnou farmu uvažovat o akumulačních systémech jako
jsou NaS, VRB baterie anebo o akumulaci do vodíku, který se navzdory vysokým kapitálovým
investicím vyznačuje velmi levnými náklady na provoz.

Dalším řešením této otázky by mohly být prozatím se rozvíjející inteligentní „Smart grid“
sítě, které umí sofistikovaně a efektivně řešit jak regulaci, tak i akumulaci z OZE a jsou velice
zajímavou alternativou pro budoucnost.

Následující vývoj lze však jen stěží odhadnout, můžeme ale předpokládat, že většina v této
práci popsaných způsobů akumulace bude i v budoucnu nadále používána a dále zdokonalována.
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