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ABSTRAKT 
V diplomové práci se zabývám problematikou akumulace elektrické energie pocházející 

z obnovitelných zdrojů. První část práce představuje dostupné technologie využívané pro 
akumulaci elektrické energie. Ve druhé části je navržen systém akumulace ve stlačeném 
vzduchu s transformovaným elektrickým výkonem 1 MW, kdy je využita vyrobená elektřina 
z větrných elektráren. V části třetí je provedeno zhodnocení z hlediska jak technického tak 
ekonomického s porovnáním při využití elektrické energie ze sítě. 
  

ABSTRACT 
In this thesis I deal with problem of power acumulation from renewable energy sources. 

First part present the available technologies used for power accumulation. In the second part 
is designed the systém of acumulation in compressed air with a transformation electric output 
1 MW, when is used made elektricity from wind-power plant. In the third part is an 
assessment in terms of both technical and economic comparison with the use of electicity 
from the network. 
 
 
 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Akumulátor, větrná farma, tepelný zásobník, vysokoteplotní expanzní turbína, 

akumulace energie ve stlačeném vzduchu. 
 

KEYWORDS 
Accumulator, wind farm, heat storage, high-temperature expansion turbine, 

accumulation of energy in compressed air. 
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1. ÚVOD 
 

Růst spotřeby elektrické energie v posledních letech se děje hlavně díky průmyslovým 
a ekonomicky vyspělým zemím a s tím spojená zvyšující se úroveň a počet obyvatel. 
V největší míře můžeme tento fakt sledovat v Jižní Americe a v asijských zemích, kde roste 
spotřeba energií díky rychle rozvíjející se ekonomice. 

Největší podíl z vyrobené elektrické energie v České republice zajišťují tepelné 
elektrárny, které ve většině případů potřebují pro svůj provoz fosilní paliva (uhlí a zemní 
plyn) a přispívají ke zvýšené koncentraci škodlivin v ovzduší. Jelikož zdroje těchto fosilních 
paliv nejsou nevyčerpatelné a chceme omezovat obsah škodlivin v atmosféře, tak musíme 
hledat jinou alternativu ve výrobě elektřiny. Nejlépe jevící se možnosti jsou jaderná 
energetika a elektrická energie vyrobená z obnovitelných zdrojů. 

Vzhledem k tomu, že jaderná energetika nevypouští do ovzduší škodlivé plyny,  lze ji 
považovat za čistý zdroj elektrické a tepelné energie. Existuje zde však nevyřešená otázka, 
co s vyhořelým jaderným palivem. Řešení v podobě podzemních úložišť je nevýhodné z 
hlediska ztráty velké části znovupoužitelného paliva a v podobě přepracování paliva se sice 
jeví do budoucna jako dobrá alternativa, ale stále neřeší problém vysoce radioaktivního 
odpadu. Nicméně pokud se vyřeší otázky v přepracování jaderného paliva, může být jaderná 
energetika v budoucnu považována za nejlepší zdroj energie. 

Stejnou výhodou jako jaderné elektrárny ohledně nulové tvorby emisí mají 
obnovitelné zdroje energie. Na druhou stranu svými malými výkony a nízkou stabilitou 
výroby elektrické energie nemohou konkurovat tepelným či jaderným elektrárnám. Míru 
stability u nich určuje stav okolního prostředí. 

U obou těchto případů nastává problém s akumulací elektrické energie. Vzhledem 
ke změnám spotřeby přes den je akumulace u jaderných elektráren nutná kvůli nesnadné 
regulaci výkonu a u obnovitelných zdrojů kvůli nestabilní produkci. Zde se shledáváme 
s hlavním podstatným nedostatkem elektrické energie, a to že ji neumíme ve velkém 
množství skladovat pro pozdější využití. Nabízí se akumulace pro menší výkony v bateriích, 
ale pro větší výkony úložiště není realizováno (neexistuje). Proto musíme řešit akumulaci 
energie v jiné formě, která se následně přemění v energii elektrickou. Nejužívanější 
možností v České republice jsou přečerpávací vodní elektrárny, jejichž provoz zahrnuje 
přeměnu elektrické energie na energii potenciální a pozdější zpětnou transformaci 
v elektřinu dle potřeby. Jako další možnost, u nás se nevyskytující, je akumulace energie ve 
formě stlačeného vzduchu do podzemních zásobníků (kaveren), odkud dále při nedostatku 
elektrické energie expanduje v turbíně. 

V první části této diplomové práce se obeznámíme s dostupnými technologiemi, které 
se užívají pro akumulaci elektrické energie. V části druhé podrobněji rozebereme tlakovou 
akumulaci a zpracujeme projekční návrh systému s požadovaným uvolňovaným elektrickým 
výkonem 1MW. V poslední části provedeme technicko-ekonomické zhodnocení navrženého 
systému. 
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2. ZPŮSOBY AKUMULACE ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 První bod diplomové práce obsahuje nastínění dostupných technologií pro akumulaci 
elektrické energie v různě velkých kapacitách, kterým se budeme zabývat v této kapitole. 

Největší problém, který elektrická energie představuje je, že se dá oproti ostatním 
formám energie skladovat nejhůře. Proto hledáme způsoby jak hospodárně pokrývat měnící se 
denní potřebu v budoucích elektro-energetických sítích s vyšším podílem alternativních 
zdrojů a to si vynucuje vývoj dokonalejších akumulátorů než jaké známe. Nekompromisní 
fyzikální poznatek je, že energii jako takovou přímo skladovat nelze. Skladovat umíme jen 
nositele energie jako jsou kapalná a plynná paliva, uhlí dřevo. Elektřinu jako nejuniverzálnější 
spotřební energii s vysokým potenciálem dokážeme přímo skladovat jen po troškách 
v akumulátorech a elektrochemických článcích. Snažíme se o to z důvodu bezproblémového 
pokrytí energetických špiček nebo nahrazení výpadku nějakého zdroje. Zdali bychom chtěli 
z baterií krýt běžnou domácí spotřebu, prodražila by se nám desetkrát každá kWh, než když 
potřebné kilowatthodiny odebíráme ze sítě přes elektroměr.  

Spotřeba elektřiny výrazně kolísá nejen v průběhu dne (obr. 2),  ale s počasím a 
souvisejícími teplotami i v průběhu roku (obr. 1). V zimních měsících je odběr elektřiny 
největší, naopak v první polovině srpna nejmenší. Pokud vezmeme spotřebu elektřiny 
v průběhu dne, tak nízký odběr je v noci a minima dosahuje kolem 6. hodiny ráno. Poté však 
prudce roste a zůstává relativně konstantní od 8. do 18. hodiny, kdy poté případně ještě 
dočasně stoupne, ale po 21. hodině klesá. [1] 

 

 
 

Obrázek 1: Národní spotřeba elektrické energie [2] 
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Obrázek 2: Typové diagramy spotřeby elektřiny brutto pro jednotlivé měsíce roku [3] 

Tzv. základní zatížení elektro-energetické sítě hospodárně pokrývají z 90 % tepelné, 
jaderné a vodní průtokové elektrárny (obr. 3). Špičky odběru vyskytující se několikrát denně 
nám pomáhají překonat akumulační vodní elektrárny, pohotovostní zálohy, vypůjčování či 
nákup elektřiny od sousedních států pomocí přes hraničních přenosových linek 400 až 750 kV 
a stále častěji i  využitím tzv. stejnosměrných „mostů“, umožňujících na územích v šíři 
desítek poledníků lépe synchronizovat kmitočet. Zatím jen přečerpávací a akumulační 
hydroelektrárny jsou spolehlivou rezervou velkých výkonů, které jsou připravené během 
několika minut naběhnout na plný výkon. Problémem jsou pro ně vhodná místa (dostatek 
vody, potřebný spád, souhlas ekologů), která jsou v Evropě prakticky vyčerpaná. Myšlenka 
„rozptýlených záloh“ u velkoměst a průmyslových oblastí v rámci budoucích tzv. 
inteligentních sítí (Smart Grids) se zdá dobrou nadějí energetiků. Účinnější principy 
akumulace přebytků elektřiny v době nízké spotřeby a její vracení ve špičkách odběru nebo 
odvrácení obávaných „blackoutů“ již vývojáři hledají. Kromě inovovaných 
elektrochemických a palivových článků a setrvačníkových akumulátorů také ověřují nejnověji 
baterie s nanomagnety a supravodivé indukční systémy. Jejich vzájemnou odlišnost najdeme 
nejen v principu a účinnosti, ale i v reálné kapacitě (objem energie jakou zadrží v MWh), 
době přepnutí (jak rychle dokáží zasáhnout) a době akumulace, po kterou zvládnou zadrženou 
energii bez větších ztrát udržet. [4] 
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Obrázek 3: Celková brutto výroba elektřiny od 5.3.2013 00:00 do 5.3.2013 23:59 v rámci elektrizační soustavy 
v členění podle jednotlivých typů elektráren (parní-PE, plynové a paroplynové-PPE, jaderné-JE, vodní-VE, 
přečerpávací vodní-PVE, alternativní-AE, závodní-ZE, fotovoltaické-FVE a větrné elektrárny-VTE). [5] 

2.1. CHEMICKÁ A ELEKTROCHEMICKÁ AKUMULACE 
Podle principu jsou rozděleny do tří skupin. První skupina se skládá z primárních 

článků, druhá z článků sekundárních tzv. akumulátorů a třetí z článků palivových. Přechodové 
články tvoří zvláštní skupinu využívající dvě z uvedených skupin zároveň a jsou nazývány 
kombinované neboli obnovitelné. Dále jdou rozdělit podle konstrukce a použití. 

Článek lze chápat jako elektrochemickou soustavu obsahující kladné a záporné 
elektrody s navzájem elektricky oddělenými separátory uloženými spolu s elektrolytem 
v článkové nádobě. Články lze spojovat jak sériově, tak paralelně do skupin. Skupině dvou a 
více článků říkáme baterie. U baterie se zapojením článků do série je napětí tolikrát vyšší, 
kolik článků je spojeno. Kapacita se nemění a zůstává stejná jako u jednoho článku. U baterie 
se zapojením článků paralelně je kapacita tolikrát vyšší, kolik článků je spojeno. Zde zůstává 
beze změny napětí, které je na hodnotě jednoho článku. Pokud skombinujeme sériové 
zapojení s paralelním, nastane zvýšení jak napětí podle počtu sériově spojených baterií, tak 
kapacity podle paralelně spojených baterií. 

Z pohledu hlavního použití můžeme rozdělit baterie na průmyslové, které se dále dělí na 
staniční a trakční akumulátory, startovací a přístrojové. [44] 

 
Ø Staniční akumulátory - kapacita jejich článků se pohybuje řádově od desítek do 

desetitisíců ampérhodin. Využívají se jako zdroj v případě nouzového napájení při 
přerušení dodávky elektřiny z elektrorozvodné sítě např. v železniční dopravě, metru, 
operačních sálech nemocnic, energetice, radiokomunikace, telekomunikace, bankách a 
všude, kde by přerušení dodávky elektrické energie mohlo ohrozit lidské životy, způsobit 
havárie technologických zařízení a ekonomické ztráty. Aby mohlo dojít k jejich plnému 
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využití, musí být trvale dobíjeny. Prioritou u nich bývá vysoká provozní spolehlivost a 
dlouhá životnost v provozu trvalého dobíjení na konstantní napětí 2,23 až 2,30 V/článek 
(podle konstrukce), která je udávána v rocích provozu (od 4 až nad 20 let) kvůli malému 
množství počtu cyklů. V případě potřeby je lze použít i v cyklickém provozu nabíjení-
vybíjení a jejich živost dosahuje kolem 1000 cyklů. U staničních akumulátorů nejsou 
zpravidla větší hmotnost a objem na závadu. [44] 

 
Ø Dopravní (trakční) akumulátory - kapacita jejich článků se pohybuje řádově od desítek 

(malá trakce) do tisíce ampérhodin (velká trakce). V malé trakci se používají akumulátory 
s kapacitou od 12 do 180 A.h, které se dodávají v bateriových monoblocích o napětí 6 
a12V. Pro velkou trakci se vyrábějí články o napětí 2V a kapacitách přibližně od 110A.h 
do 1500A.h, které se propojují v baterie o napětí 24, 48 a 80V. Využití nalézají 
především v elektrických dopravních prostředcích. Jejich konstrukce je zaměřena na 
maximální životnost v bateriovém provozu nabíjení-vybíjení, který je pro ně typický, a 
proto se jejich životnost uvádí v počtech cyklů. Také trakční baterie mají své dovolené 
teploty ovlivňující provoz. Mohou pracovat v rozsahu teplot -20 až +45°C a pokud se 
chceme vyhnout poškození baterie, musí se chránit před mezní teplotou +55°C. Příznivě 
se zde projevuje promíchávání elektrolytu pomocí vzduchu vháněným trubičkami během 
nabíjení. Dochází zde rovnoměrnějšímu zatížení ploch elektrod, zkrácení nabíjecí doby 
asi o 30%, úspoře elektrické energie přibližně o 15%, snížení spotřeby vody až o 75% a 
přibližně o 10°C nižším vzestupu teploty článků. Pokud baterie potřebujeme v 
pohotovém stavu, můžeme je jednou měsíčně dobíjet vyrovnávacím nabíjením, nebo je 
trvale dobíjet na konstantní napětí o velikosti 2,23V × počet článků v baterii. [44] 

 

 
 

Obrázek 4: Uzavřené větrané baterie firmy Hoppecke obsahující tekutý elektrolyt (zředěná kyselina sírová) mají 
výbornou odolnost při zatěžování velmi vysokými proudy a životnost (až 25 let). Vlevo baterie typu GroE 
s elektrodami z čistého olova a hustotou elektrolytu 1,22 kg/l jsou nejvhodnější pro použití v jaderných 
elektrárnách a rozvodnách. Vpravo články typu OPz, které mají výbornou odolnost v cyklických provozech díky 
trubkovým elektrodám. Baterie odolávají častému nabíjení-vybíjení a slouží v telekomunikacích, solárních 
aplikacích, energetice a dalších odvětvích průmyslu. Jejich očekávaná životnost je 20 let a cyklická životnost 
1500 cyklů. [6, 7] 
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Ø Startovací akumulátory – využití nalézají jako zdroj elektrické energie pro 
nastartování spalovacích motorů u vozidel, letadel, lodí i stacionárních dieselagregátů 
a jako napájení jejich elektrických příslušenství. Při jejich typickém provozu dochází 
ke krátkému (několik sekund) vybíjení vysokými proudy ze zlomku jejich kapacity a 
následnému dobíjení po dobu provozu, aby byly udržovány v téměř nabitém stavu. 
Jsou schopné pracovat při teplotách -30°C až +60°C. Plně nabitá baterie nezamrzne 
při teplotě -50°C, ale u vybité baterie elektrolyt zamrzá při -10°C a u hluboce vybité 
již při několika stupních pod nulou. Pokles teploty má za následek vzrůst vnitřního 
elektrického odporu a tím klesá využití kapacity i startovací proud. Dále se snižuje i 
schopnost jejich plného nabití. Naopak ve vysokých teplotách se zlepšují elektrické 
parametry, ale výrazně se zkracuje životnost akumulátorů. Dochází zde k výraznému 
zrychlení koroze mřížek kladných elektrod. [44] 

 
 

Obrázek 5: V olověných bateriích OGI bloc  se vyskytují elektrody mřížkované. Využívají se jako 
startovací, pro nouzové osvětlení a v systémech nouzového napájení. [8, 9] 
 

Ø Přístrojové baterie - vyskytují se v podobě primárních nebo akumulátorových baterií, 
a to podle druhu spotřebiče o kapacitách od setin do desítek ampérhodin. Většinou se 
zatěžují přerušovaně až do úplného vybití a najdeme je v různých mobilních 
zařízeních například v měřících přístrojích, mobilních telefonech, radiostanicích, 
fotoaparátech, videokamerách, přenosných počítačích, svítilnách, elektrickém ručním 
nářadí atd. [44] 

2.1.1.  PRIMÁRNÍ ČLÁNKY 
Jedná se o články obsahující omezené množství reaktantů. To znamená, že jejich 

vybitím se reaktanty spotřebují na produkty, které nelze nabíjením elektrickým proudem 
převádět v původní reaktanty. Slouží tedy jen na jedno nabití a hovorově jim říkáme baterie. 
Mohou používat neutrální elektrolyt například u hořčíkových článků aktivovaných vodou 
s obsahem chloridů (mořská voda) nebo u článků voda-lithium. Nejdůležitější primární články 
nám zobrazuje tabulka 1. [44] 
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Článek Článková reakce 
Napětí (V) 

klidové střední 
vybíjecí 

Leclanchéův burelový 2MnO2+Zn+2H2Oà2MnOOH+Zn(OH)2 1,65 1 až 1,2 
alkalický burelový 2MnO2+Zn+H2Oà2MnOOH+ZnO 1,6 1,1 až 1,3 

rtuťový Zn+HgOàHg+ZnO 1,35 1,1 až 1,3 
zinkovzdušný O2+2Znà2ZnO 1,35 1,1 
stříbrozinkový Ag2O+Znà2Ag+ZnO 1,7 až 1,8 1,3 až 1,5 

lithiový 4Li+2MnO2àMn2O3+2Li2O 3,6 2,6 
Tabulka 1: Nejdůležitější a nejběžnější primární články [44] 

2.1.2.  SEKUNDÁRNÍ ČLÁNKY 
Stejně jako u primárních článků obsahují omezené množství reaktantů s rozdílem, že je 

možná zpětná přeměna reakčních produktů na původní aktivní reaktanty. Děje se tak pomocí 
elektrického proudu, který se v článku akumuluje ve formě chemické energie. Kvůli nízkému 
napětí z jednoho článku (1,2 až 2 V) se z nich skládají akumulátorové baterie. Dělí se podle 
použitého elektrolytu na akumulátory kyselé (olověné), alkalické (Ni-Cd, Ni-Fe, Ni-Zn, Ni-
MH, Ag-Zn), anebo s tuhými popřípadě roztavenými elektrolyty. Ve většině případů vydrží 
stovky či tisíce nabití a vybití (cyklů), což určuje jeden z hlavních parametrů akumulátorů a to 
jejich životnost, kterou limitují kladné elektrody. U trvale dobíjených akumulátorů je udávána 
v rocích a u startovacích v počtech startů.  Je chápána jako doba, za kterou klesne celková 
kapacita akumulátoru na 80% jmenovité hodnoty a pokud tomu nebrání provozní podmínky, 
tak se připouští i větší pokles kapacity akumulátoru. Dále se na kvalitě projevuje konstrukce a 
pasivace elektrod, samovybíjení elektrod, způsob provozování akumulátorů, teplota prostředí 
a použité nabíječe. [44] 

 
2.1.2.1.  OLOVĚNÉ (KYSELÉ) AKUMULÁTORY 

Řadí se k nejpoužívanějším sekundárním elektrochemickým zdrojům proudu. K tomu 
také přispívá dobře zvládnutá technologie výroby, relativně nízká pořizovací cena, provozní 
spolehlivost, dobrá účinnost i dostatečný výkon. Jsou vyráběny o kapacitách řádově od 1 do 
10 000 A.h, kterou ovlivňuje velikost vybíjecího proudu a teplota. Kapacitu můžeme chápat 
jako schopnost dodávat určitou elektrickou energii v požadované době do poklesu napětí na 
minimální přípustnou hodnotu. Hlubokým vybíjením může být životnost akumulátorů 
zkrácena, a proto se v nich ponechává část elektrického náboje. Při teplotách nad 20°C 
kapacita mírně roste, ale zvyšují se ztráty samovybíjením a také se zkracuje životnost. Pokud 
je teplota trvale zvýšena o 10°C, může se životnost olověných akumulátorů zkrátit až o 50%. 
Při nízkých teplotách klesá kapacita přibližně o 1% na 1°C a snižuje se také nabíjecí 
schopnost (nelze je plně nabít). Účinnost akumulace elektrické energie nám udává, s jakou 
efektivitou může akumulátor elektřinu ukládat a následně vydávat. Její hodnota klesá se 
zvyšováním nabíjecího a vybíjecího proudu, s poklesem teplot a stárnutím akumulátoru. 
Účinnost ampérhodinová (proudová) dosahuje až 85% a watthodinová (energetická) až 65%.  
Při uvedení do provozu kapacita kladných elektrod nedosahuje 100%, ale pozvolna roste 
během jejich činnosti. Její maximum dosahují v 1/3 až ½ životnosti a pak zvolna klesá. U 
záporných elektrod je maximální kapacita na počátku provozu. Jako elektrolyt se používá 
vodou zředěná kyselina sírová (akumulátorová kyselina) a její hustota se pohybuje od 1,24 
g/cm3 do 1,28 g/cm3, kterou ovlivňuje jak vybití akumulátoru (hlubší vybíjení=klesající 
hustota), tak teplota (růst teplot=pokles hustoty). Hustota elektrolytu značně ovlivňuje jeho 
elektrickou vodivost. [44] 
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2.1.2.2.  ALKALICKÉ AKUMULÁTORY 
Tato skupina akumulátorů se vyznačuje společným znakem, a to použitím elektrolytu, 

kterým je vodný roztok hydroxidu alkalického kovu, nejčastěji hydroxidu draselného (KOH). 
Podle použitých aktivních hmot kladných a záporných elektrod dělíme alkalické akumulátory 
na: 
Ø Nikl-kadmiové (Ni-Cd) – ve skupině alkalických akumulátorů jsou v současné době 

nejrozšířenější a jejich světová produkce dosahuje přibližně desetiny produkce 
olověných akumulátorů. Vyrábějí se jako uzavřené větrané (se zaplavenými 
elektrodami) nebo hermetické (plynotěsné), kde je elektrolyt jen nasáknut 
v elektrodách a separátorech. Reakce probíhající během nabíjení a vybíjení jsou 
složitější než reakce v akumulátorech olověných. Protože se reakcí s aktivními 
hmotami elektrod neúčastní hydroxid draselný obsažený v elektrolytu, můžeme 
průběh těchto reakcí znázornit souhrnnou rovnicí:  2   (  ) +   (  )    í   í ⎯⎯⎯⎯      í   í ⎯⎯⎯⎯ 2      +   +     
Úplným využitím 1 kg aktivní hmoty by se teoreticky mohla získat energie 209 W·h, 
avšak aktivní materiály nelze využít na 100% a proto se měrná energie akumulátorů 
v praxi pohybuje (podle konstrukce) přibližně v rozmezí od 10 do 35 W·h/kg 
s jmenovitým napětím 1,2 V/čl. Kromě konstrukce ovlivňuje životnost akumulátorů i 
způsob jejich provozu. Zejména intenzita bateriového provozu (nabíjení, vybíjení), 
velikost nabíjecího napětí při trvalém dobíjení, hloubka vybíjení, provozní teploty 
(zvýšení teploty o každých 10°C nad hodnotu 25°C zkracuje životnost až o 20%), 
koncentrace a druh nečistot v elektrolytu. Plynotěsné Ni-Cd zařazujeme do skupiny 
přístrojových akumulátorů. 
Nevýhody oproti olověným akumulátorům: jsou dražší, mají nižší napětí článků, větší 
toleranci nabíjecího a konečného vybíjecího napětí, menší energetickou účinnost a 
větší počáteční samovybíjení. U uzavřených větraných akumulátorů nelze zjišťovat 
stupeň vybití a stav plného nabití podle hustoty elektrolytu. Během jejich provozu 
dochází působením vzdušného oxidu uhličitého (CO2) k reakci s aerosolem 
(elektrolytem) hydroxidem draselným (KOH) za vzniku karbonátů (K2CO3), čímž 
klesá pH elektrolytu, který nepůsobí korozivně na okolní prostředí. Tyto karbonáty 
snižují kapacitu a zvyšují vnitřní elektrický odpor akumulátorů. Dosáhne-li jejich 
množství mezní přípustné hodnoty, je nutná výměna elektrolytu (KOH) o hustotě 1,21 
g/cm3 při teplotě 20 ±5°C s přísadou 20 g hydroxidu lithiového (LiOH) na 1 dm3, 
který příznivě ovlivňuje životnost kladných elektrod, ale poněkud zhoršuje elektrickou 
vodivost. 
Výhody oproti olověným akumulátorům: mají delší životnost, schopnost rychlého 
nabíjení, větší odolnost proti přebíjení a lépe snášejí zvlnění (střídavou složku) 
nabíjecího proudu. Mohou být dlouhodobě skladovány bez dobíjení, nebo ponechány 
ve vybitém stavu, aniž by se poškozovaly (u olověných akumulátorů dochází 
k poškození nevratnou sulfatací). Jejich samovybíjení je nejvyšší po nabití a během 
prvních čtrnácti dnů pak pozvolna klesá, až se ustálí přibližně na 2% za měsíc při 
teplotě20°C. S rostoucí teplotou se zvyšuje. Během bateriového provozu (nabíjení, 
vybíjení) při neúplném vybíjení dochází následkem paměťového efektu k poklesu 
kapacity, ale životnost se prodlužuje. Při vhodně volené hustotě elektrolytu mohou 
pracovat za podstatně nižších teplot, protože se měrná hmotnost elektrolytu nemění se 
stupněm jejich vybití. Mohou pracovat až do poklesu teplot téměř k bodu mrznutí 
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elektrolytu (přibližně -60°C). Mají větší mechanickou odolnost a menší pokles 
kapacity při nízkých teplotách. Jejich konstrukce umožňuje výrobu článků již přibližně 
od 10 mA·h.  [    

 

 
 
 

Obrázek 6: Uzavřené větrané Ni-Cd baterie. Základní typy FNC článků s  nízkými náklady na údržbu a 
vláknitou strukturou elektrod navrženy speciálně pro UPC, rozvaděče a další pohotovostní aplikace. Zajišťují 

bezporuchový provoz bez rizika úplné ztráty energie [10, 11] 

Ø Nikl-železné (Ni-Fe) – vynikají dlouhou životností. Jejich použití je vhodné pro trakci, 
kde se denně baterie nabíjejí a vybíjejí (elektrické vozíky, elektromobily). Konstrukci 
elektrod a článků mají stejnou jako Ni-Cd se zaplavenými elektrodami. Mění se pouze 
chemické složení záporné aktivní hmoty, která se připravuje z Fe3O4 s přísadou 
malého množství NiSO4, FeS a grafitu. Chemické reakce můžeme shrnout do vzorce: 

 2   (  ) +   (  )    í   í ⎯⎯⎯⎯      í   í ⎯⎯⎯⎯ 2      +   +     
Nevýhody oproti Ni-Cd akumulátorům: nemůžeme je použít v zařízeních s trvalým 
dobíjením a nelze je nabíjet na konstantní napětí. Mají výrazně menší účinnost 
nabíjení, vyšší samovybíjení, s poklesem teplot klesá výkon výrazněji a extrémní 
pokles kapacity při teplotách pod bodem mrazu. 
Výhody oproti Ni-Cd akumulátorům: jsou odolnější proti přebíjení a hlubšímu 
vybíjení. Neobsahují toxické a zároveň nedostatkové kadmium. Jejich životnost 
dosahuje až 25 roků a až 4000 cyklů nabití-vybití. V současné době dosahují 
akumulátory měrné energie 50 W·h/kg. 
 

Ø Nikl-metalhydridové (Ni-MH) – využívají se jako náhrada malých hermetických nikl-
kadmiových akumulátorů. Mají při stejném objemu přibližně dvojnásobnou kapacitu a 
neobsahují toxické kadmium. Za to jejich životnost je poloviční. Při provozu dochází 
k tomuto chemickému procesu: 

   (  ) +     í   í ⎯⎯⎯⎯      í   í ⎯⎯⎯⎯      +    
Výrobci v současné době uvádějí měrnou energii 55 až 80 W·h/kg nebo 180 až 280 
W·h/l, svorkové napětí nezatíženého článku 1,3 až 1,4 V (v závislosti na teplotě, stavu 
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nabití a době skladování) a jmenovité napětí 1,2 V. Doporučená teplota pro provoz je 
v rozmezí – 20 až 60°C, kdy se při teplotě okolí asi 20°C získá maximální kapacita. 
 

Ø Nikl-zinkové (Ni-Zn) a nikl-vodíkové (Ni-H) – z alkalických akumulátorů se 
zinkovou elektrodou mají Ni-Zn články nejvyšší vybíjecí napětí, teoreticky 1,74 V. Na 
rozdíl od článků Ni-Cd jsou produkty vybíjení zinku dosti rozpustné v elektrolytu 
(KOH nasycený oxidem ZnO s různými aditivy) a celková článková reakce se zapisuje 
rovnicí: 

   + 2      + 2    + 2       í   í ⎯⎯⎯⎯      í   í ⎯⎯⎯⎯     (  ) + 2   (  )  
 

Ø Stříbro-zinkové (Ag-Zn) – elektrolytem je vodný roztok hydroxidu draselného o 
hustotě 1,4 až 1,42 g/cm3. Probíhající chemické reakce je možné znázornit souhrnnou 
rovnicí: 

      + 2    + 2      í   í ⎯⎯⎯⎯      í   í ⎯⎯⎯⎯ 2   + 2   (  )  
Napětí plně nabitého akumulátoru je 1,86 V/článek a jmenovité napětí je 1,5 V. 
Mohou pracovat v maximálním rozsahu teplot – 40 až + 50°C a samovybíjení 
dosahuje při 25°C kolem 4% kapacity za měsíc. 
Nevýhody: poměrně krátká životnost způsobovaná zinkovou elektrodou v rozmezí od 
6 měsíců až do dvou let (při provozu v režimu nabíjení-vybíjení se pohybuje mezi 30 
až 200 cykly) a vysoká cena. 
Výhody: v porovnání s Ni-Cd akumulátory mají vyšší jmenovité napětí a dosahují 
výrazně vyšší kapacity na jednotku hmotnosti a objemu. Z akumulátorů s vodnými 
elektrolyty mají největší měrnou energii (až 130 W·h/kg). Také vynikají velkou 
účinností ampérhodinovou (minimálně 90%) a watthodinovou (minimálně 75%). 
Vyznačují se velmi malým vnitřním elektrickým odporem a jsou proto vhodné pro 
vybíjení i velkými proudy. Nepoškozují se ponechání ve vybitém stavu, mrazem, ani 
náhodným zkratem. 
 

Ø Stříbro-kadmiové (Ag-Cd) – vzniknou náhradou zinkové elektrody elektrodou 
kadmiovou a tím se prodlouží životnost akumulátoru. 

 
Ø Lithium-iontové (Li-ion) – elektrody těchto článků jsou tzv. interkalačních sloučenin 

(sloučeniny, které mohou do své krystalové mřížky přijmout cizí atom nebo 
molekulu). Lithium obsahují pouze v podobě iontů, nikoli kovové. Napětí článků je 
podle použitých materiálů mezi 3 V a 4 V. Jejich běžně dosažitelná měrná energie je 
v současné době kolem 120 až 130 W·h/kg nebo 200 až 250 W·h/l, životnost bývá až 
1000 cyklů, maximální měrný výkon větší než 150 W/kg a samovybíjení (ztráta 
výchozí kapacity) po měsíci skladování asi 5 až 8%. Elektrolyt se skládá z vodivé soli 
a rozpouštědla. 

 
Ø Vzduch-zinkové – soustava s alkalickým elektrolytem o skutečném napětí kolem 1,4 

až 1,5 V popsána rovnicí:   + 1 2⁄    →     
Jde o systém ve stadiu vývoje s velkou měrnou energií 1085 W·h/kg. 

Ø Brom-zinkové – velmi speciální typ se dvěma okruhy reaktantů. Napětí článku je 1,82 
V a článková reakce: 
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  +       í   í ⎯⎯⎯⎯      í   í ⎯⎯⎯⎯       
Ø Síro-sodíkové – řadí se k vysokoteplotním pracující při teplotě kolem 300°C, při níž 

jsou oba reaktanty, sodík i síra, v kapalném stavu a dostatečně vodivý elektrolyt 
z beta-aluminy. Jejich napětí je 2,08 V a náleží k vysokoenergetickým s měrnou 
energií 760 W·h/kg. Např. japonská společnost Tepco instalovala síro-sodíkovou  
baterii o výkonu 1 MW s kapacitou 7,2 MWh. 

 
Ø Sodíko-chlorid nikelnaté – i tyto jsou vysokoteplotní a rovněž mají elektrolyt z beta-

aluminy, druhým elektrolytem je kapalný NaAlCl4. Základní chemická reakce článku: 
 2   +         í   í ⎯⎯⎯⎯      í   í ⎯⎯⎯⎯ 2     +    

Napětí článku je 2,58 V o energetické kapacitě 20 kW·h s měrnou energií 100 W·h/kg. 
 

Mezi alkalické akumulátory se nesprávně zařazují tzv. alkalické akumulátory RAM. 
Aktivní hmotou katod článků je oxid manganičitý a aktivní hmotu anod tvoří zinek. Po 
sestavení jsou články plně funkční a není nutné je uvádět nabíjením do činnosti jako 
akumulátory. Správnější název je proto alkalické primární dobíjitelné články, nebo alkalické 
burelové dobíjitelné články označované zkratkou RAM (Rechargeable Alkaline Manganese). 
[44] 
 
Ø Alkalické primární (burelové) dobíjitelné články: jejich napětí při rozpojeném 

obvodu (v klidu) je 1,5 V a pracovní teploty – 20 až + 60°C. Články nejsou vhodné 
pro trvalá velká proudová zatížení a životnost článků RAM v počtu cyklů je tím delší, 
čím méně proudu je z nich odebíráno. 

Největší baterii na světě najdeme v čínském Zhangbei a vznikla ve spolupráci dvou 
firem (obr. 7). Obrovská baterie dokáže uchovat celkem 36 megawatthodin energie. 
Významná část z tohoto množství pochází z větrných a solárních elektráren. Tento „mamutí 
projekt je schopen uchovat dostatek energie potřebné pro napájení všech datových center 
společnosti Google po téměř dva měsíce, a nebo k provozu 12 000 domácností po dobu jedné 
hodiny. V zařízení používané baterie mají životnost 20 let a díky materiálům použitých 
v buňkách jsou levnější a snadněji recyklovatelné. Tvrzení firmy zní, že použité technologie 
fungují běžně při 60°C a jejich energetická účinnost přenosu je údajně více než 95%. Celý 
projekt „obří baterie“ je vyroben s polí baterií větších než fotbalové hřiště za více než 500 
milionů dolarů. [44] 
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Obrázek 7: Největší baterie na světě, která dokáže uchovat 36 MW/h energie [12] 

2.1.3.  PALIVOVÉ ČLÁNKY 
První palivový článek spatřil světlo světa již v roce 1839. Objevil ho sir William Grove, 

britský soudce a vynálezce, který vyšel z předpokladu, že princip elektrolýzy vody musí 
fungovat i obráceně. Doufal, že sloučením vodíku s kyslíkem pomocí správné metody získá 
elektrickou energii. Sestrojil proto zařízení míchající vodík s kyslíkem, kterým následně 
skutečně elektrickou energii vyrobil.http://www.mmspektrum.com/clanek/vodikovy-
palivovy-clanek-pohon-budoucnosti.html [13] 

 
Obrázek 8: Náčrt William Groveova palivového článku 1839 [14] 

http://www.mmspektrum.com/clanek/vodikovy
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Odvození názvu těchto článků je od skutečnosti, že v nich probíhá tzv. studené 
spalování paliva za tvorby elektrického proudu. Aby články fungovaly, musí být splněny dvě 
základní podmínky. Palivo i okysličovadlo jsou kontinuálně a přitom odděleně přiváděny 
k elektrodám a reakční zplodiny jsou kontinuálně z článku odváděny. Tzn., že se vybíjejí 
(fungují), je-li zajištěn přívod paliva a okysličovadla do článku. 

Jako palivo lze v palivových článcích použít vodík, formaldehyd, amoniak, oxid 
uhelnatý, zemní plyn, metan, metanol, etanol a kyselinu mravenčí, oxidačními činidly může 
být buď čistý kyslík, vzduch nebo peroxid vodíku. 

Elektrolytem mohou být vodné roztoky hydroxidu draselného (KOH), kyseliny sírové 
(H2SO4) nebo fosforečné (H3PO4), dále iontoměničové membrány roztavené uhličitany nebo 
tuhé oxidické keramiky. 

Elektrody palivových článků jsou inertní a probíhají na nich příslušné elektrodové 
reakce. Pomocí katalyzátorů lze průběh reakcí urychlit (nejčastěji jsou jimi platina či 
platinové kovy). 

Nejběžnější a nejpropracovanější jsou palivové články kyslík (vzduch)-vodík, který je 
znázorněn na obrázku 9. Na elektrodách podle použitého elektrolytu probíhají tyto reakce: 
 
na anodách   2 + 2   − = 2  2 + 2  − (alkalický elektrolyt),  2 = 2 + + 2  − (kyselý elektrolyt) 
na katodách 1 2⁄    +    + 2   = 2     (alkalický elektrolyt), 1 2⁄    + 2   + 2   =     (kyselý elektrolyt). 
Reakčním produktem je v obou případech voda. [44] 
 

 
 

Obrázek 9: Princip palivového článku kyslík-vodík. [44] 
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Palivové články s kyselým elektrolytem pracují obvykle při teplotě do 200°C, zatímco 
články s alkalickým elektrolytem při teplotách do 100°C. 

Z důvodu nízkého pracovního napětí článku , asi 1 V (teoreticky 1,23 V), se z nich 
sestavují baterie, které se v tomto případě nazývají elektrochemický generátor. Tato soustava 
musí kromě vlastních článků obsahovat přídavná zařízení k dodávání reaktantů, odvodu 
reakčního produktu, udržování tepelného režimu apod. 

Můžeme je rozdělit podle pracovních teplot na nízkoteplotní a vysokoteplotní, kdy 
nízkoteplotní alkalické pracují při 80 až 90°C, membránové při 80 až 90°C a kyselé při 
200°C. [44] 

Pracovní teploty vysokoteplotních s roztavenými uhličitany jsou 650°C a s tuhým 
elektrolytem 1000°C. Jsou určeny pro budoucí velké stacionární energetické jednotky, za to 
nízkoteplotní nalezly uplatnění např. v kosmických lodích. Běžný uživatel chemických zdrojů 
se s nimi setká jen stěží. Je tady možnost v budoucnosti narazit na tzv. přímý metanolový 
palivový článek, jehož princip je schematicky naznačen na obrázku 9. Měl by pracovat při 
rozumných teplotách do 100°C podle reakcí: 
 
anoda   3  +  2 →   2 + 6  + + 6  − 
katoda 3 2⁄   + 6   + 6   → 3     
celkově 3 2⁄   +      →    + 2     
 

 
 

Obrázek 10: Princip přímého metanolového palivového článku. [44] 
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Článek Článková reakce Napětí (V) 
teoretické pracovní 

kyslík-vodík O2+2H2à2H2O 1,23* 1 až 1,1 
1,23** 0,9 až 1 

kyslík-hydrazin O2+N2H4à2H2O+N2 1,56* 1 až 1,2 

kyslík-metanol 3/2O2+CH3OHà2H2O+CO2 1,21** 0,5 až 0,6 
3/2O2+CH3OH+2OH-à3H2O+CO3

-- 1,31* 0,8 až 0,9 
* alkalický elektrolyt, **kyselý elektrolyt 

Tabulka 2: Nejběžnější palivové články [44] 

V dnešní době lze z nepravidelně pracujícíh alternativních zdrojů (vítr, slunce) rozkládat 
elektrolyzéry vodu na vodík a kyslík, poté je odděleně shromažďovat v tlakových nádobách a 
v době potřeby měnit chemickou energii obou plynů na elektrodách palivových článků 
v elektrický proud. Při použití pokročilých typů vysokotlakých elektrolyzérů a moderních 
palivových článků PEM už je zvládnuto skladování větších elektrických výkonů 100 – 500 
kW s přijatelnou účinností 75%. Bezpečná funkce takového systému je podložena desetiletým 
vědeckým výzkumem Solar-Wasserstoff,  kdy se využívala elektřina z fotovoltaické 
elektrárny u Neunburgu vorm Wald nedaleko našich hranic. Z palivových článků nabitých 
elekřinou ze slunce byly zásobovány laboratoře i městská síť, a to v noci nebo i přes den při 
zatažené obloze. Desetiletá bilance však ukázala, že kWh z nejlepších solárních panelů prošlá 
tímto skladem byla desetkrát dražší než ze sítě, napájené proklínanými uhelnými a jadernými 
elektrárnami. [15] 

Vodíkové palivové články slouží v současné době jako záložní zdroj elektřiny pro 
banky, letiště, hotely apod. [16] 

 

 
 

Obrázek 11: Schéma palivového článku na vodík [17] 
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2.1.3.1  ALKALICKÉ PALIVOVÉ ČLÁNKY AFC 
V článcích AFC (Alkaline Fuel Cell) probíhá reakce čistého paliva v kapalném nebo 

tuhém elektrolytu při nízké teplotě do 90 °C. Tyto články s elektrolytem z koncentrovaného 
hydroxidu draselného byly vyvíjeny od konce padesátých let pro napájení kosmických sond, 
lodí a družic. Při provozní teplotě 100 °C vykazují účinnost 60 až 70 %. Na výrobu jedné 
kWh elektrické energie článek spotřebuje 0,06 kg vodíku a 0,5 kg kyslíku. Napětí článků je 
jen 1,2 V, a proto se spojují do kompaktního bloku. Dosavadní typy nabízejí výkon od 400 W 
do 20 kW. Kromě družic zásobují i podmořské výzkumné stanice, plavidla a vojenská 
mobilní zařízení. [18] 

 
 

 
 

Obrázek 12: Alkalický palivový článek AFC o výkonu 100 kWe v laboratoři Solar-Wasserstoff v Neunburgu 
vorm Wald (SRN) [18] 

2.1.3.2 PALIVOVÉ ČLÁNKY PAFC 
Pro energetické účely se vývojáři zaměřili na vodíko-kyslíkové články PAFC 

(Phosphoric Acid Fuel Cell) s elektrolytem na bázi kyseliny fosforečné, s grafitovými 
porézními elektrodami s platinovým povlakovým katalyzátorem. Reakce probíhá při teplotách 
kolem 160 až 250 °C a vlastní elektrická účinnost přeměny se pohybuje kolem 42 %. Až na 
praktických 80 % se však může vyšplhat v roli kogenerátorů - spojených zdrojů elektřiny a 
tepla. Protože čistý vodík i kyslík jsou příliš drahými plyny a zacházení s nimi není právě 
nejbezpečnější, získávají vývojáři vodík na místě rozkladem zemního plynu v tzv. 
reformátoru a konvertoru při teplotě 800 °C, a kyslík čerpají přímo ze vzduchu. Kogenerační 
jednotka v mobilním kontejneru se po usazení připojí na plynovod a distribuční 
elektrovodnou síť. Při plném výkonu 200 kW elektřiny a 250 kW tepla v podobě horké vody 
či páry odebírá taková jednotka 55 m3 zemního plynu za hodinu. Největší demonstrační 
jednotka již dosáhla výkonu 1620 kW. [18] 

Největší zařízení z palivových článků s kyselinou fosforečnou (PAFC) se nachází  v 
Japonsku o elektrickém výkonu 11 MW. [19] 
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2.1.3.3 MEMBRÁNOVÉ PALIVOVÉ ČLÁNKY PEMFC 
Tyto články s polymerním elektrolytem (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) jsou 

založeny na principu polymerové polopropustné membrány, která dovolí průchod jen jádrům 
vodíku (protonům). Pro značnou hustotu výkonu (min. 3000 W/m2) a nízkou provozní teplotu 
(60 - 80 °C) jsou středem pozornosti automobilového průmyslu, který je hodlá používat pro 
čistý elektrický pohon elektromobilů a elektrobusů. [18] 

 
Obrázek 13: Montáž bloku membránového palivového článku PEMFC [18] 

Články PEMFC vyžadují vysokou čistotu vstupních plynů a již nepatrný podíl oxidů 
uhlíku snižuje jejich výkon. Pokud se jako vstupní palivo používá zemní plyn, vyžaduje 
článek pečlivou separaci vodíku. Nejmenší PEMFC články provozované na čistý vodík z 
bombiček jsou využívány i jako kapesní proudový zdroj pro notebooky. Pro pohon osobních 
elektromobilů se uvažuje o článcích napájených přímo methanolem z čerpadel, označovaných 
DMFC (Direct Methanol Fuel Cell). Bez nutné předúpravy vstupních plynů (methanolu, 
zemního plynu a jiných uhlovodíků) se obejdou články s roztavenými karbonáty MCFC 
(Molten Carbonate Fuel Cell), pracující při teplotách kolem 650 °C. Vzhledem k vysoké 
teplotě jsou předurčeny pro malé kogenerační jednotky a mobilní energetické bloky s výkony 
od 200 do 2800 kW. [18] 
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Obrázek 14: Membránový článek PEMFC s výkonem 30 kW určený k pohonu průzkumné elektrické ponorky 
[18] 

 
2.1.3.4 „HORKÉ“ PALIVOVÉ ČLÁNKY SOFC 

Požadavky ještě vyšších jednotkových výkonů - minimálně 10 MW, zřejmě splní ještě 
„teplejší“ články SOFC s tuhými polopropustnými keramickými elektrolyty (Solid Oxide Fuel 
Cell), které se musí přes spuštěním předehřívat. Výkonová hustota se pohybuje kolem 7000 
W/m2. Vzhledem k provozní teplotě až 1000 °C je elektrolyt tvořen ze směsi oxidů vzácných 
kovů (zejména zirkonu a yttria) a elektrody jsou nikl-keramické. Jako palivo se používá 
metan, uhelný a zemní plyn, lze však zužitkovat i odpadové plyny z chemiček. Výkony 
kogeneračních bloků SOFC do roku 2010 mají vzrůst až na 100 MW. To by mohlo vyřešit 
společné starosti ekologů a energetiků o čisté ovzduší a otevřít dveře tzv. „vodíkovému věku“, 
jehož počátky kladou futurologové do první poloviny nadcházejícího století.  

 
Obrázek 15: Osmdesátivrstvý palivový článek SOFC o výkonu 10 kWe pracující s účinností přeměny až 70 % 

[18] 
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Zdokonalené elektrochemické články v prvních experimentálních kogeneračních 
jednotkách dokáží prostřednictvím „chladného spalování“ bez kotlů, turbogenerátorů a 
exhalací dodávat elektřinu a teplo s účinností až 85 %. [20] 

 

 
Obrázek 16: Palivový článek Panasonic [21] 

2.1.4.  PRŮTOKOVÉ BATERIE 
Průtokové baterie se v podstatě skládají ze dvou rezervoárů naplněných elektrolytem 

proudícím elektrochemickým článkem. Byly vynalezeny před 30 lety a jsou něco mezi 
klasickým akumulátorem a palivovým článkem. Energie je v nich ukládána pouze do 
elektrolytů, které se při nabíjení vytvořily v okolí vanadiových elektrod. Hustota energie 
těchto baterií je dána množstvím elektrolytu v rezervoárech, zatím co hustota výkonu je 
ovlivněna chemickými reakcemi probíhajícími na elektrodách.  

Spouští se přivedením membránou odděleného „nabitého“ elektrolytu ke správným 
elektrodám, kde jeho množství je omezeno jen velikostí zásobníků. Účinnost těchto baterií je 
od 75 % do 85 %, napětí na článku závisí na použitém elektrolytu a pohybuje se v rozmezí od 
1,4 V do 1,8 V. Relativně nový typ CeZn (cer-zinek) dosahuje napětí 2 V. Využívají se 
elektrolyty s obsahem vanadu, zinku nebo sodíku a svojí vysokou kapacitou jsou průtokové 
baterie vhodné na dlouhodobé zálohování. 

Pokusy s jednotkami VRB (vanadová redoxně-oxidační baterie) o velikosti lodních 
kontejnerů s účinností až 90% ukazují, jak ukládat a poskytovat výkony kolem 1 MW 
(výhledově až 10 MW) po dobu i 24 hodin. Jejich hustota energie se v současné době 
pohybuje okolo 25Wh/kg, kdy nedávný výzkum ukazuje, že za použití inhibitorů srážení, lze 
zvýšit hustotu na 35 Wh/kg. Při vyšších hustotách je možné regulovat teplotu elektrolytu. [22, 
23, 24] 
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Obrázek 17: Schéma kapalinového akumulátoru [25] 

2.1.4  KONDENZÁTORY 
Kondenzátor je prakticky jediný způsob, jak skladovat elektřinu přímo ve formě 

elektrického náboje. Pracují na elektrostatickém principu uložení náboje a jsou vhodné pro 
krátkodobé uložení energie a její rychlé čerpání. Ve srovnání s elektrochemickou baterií je 
hustota energie příliš malá pro účely skladování elektřiny (řádově jen 0,2Wh/kg), avšak díky 
nepatrnému vnitřnímu odporu lze tuto energii velmi rychle dostat ven. Výhodou tedy je velmi 
vysoká rychlost vybíjení a velmi vysoký počet cyklů nabití/vybití. [26, 27] 

První vzorek superkondenzátoru je z roku 1957, komerčně se však začaly uplatňovat až 
v posledních 10 letech.Používají se i jiné názvy – ultrakondenzátory, elektrochemické 
dvouvrstvé kondenzátory a vlastnostmi je to něco mezi baterií a kondenzátorem. Jejich 
hustota energie se pohybuje v řádu 10Wh/kg. Lze je rozdělit dle principu ukládání náboje do 
dvou základních kategorií. 
Ø Pseudokondenzátory – využívají vratných oxidačně-redukčních reakcí na povrchu 

elektrody. Principem uchovávání energie jsou blíže k bateriím, protože je uložena 
chemicky. 

Ø EDLC (Electric Double Layer Capacitor) – nedochází v nich k žádným chemickým 
reakcím, pracují na principu dvojvrstvy a náboj je vázán k elektrodě pouze 
elektrostatickou silou. 
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Obrázek 18: Série MC a BC superkondenzátorů technologie Maxwell (kapacita až 3000 faradů) [28] 

 
  Při nabíjení vytvoří ionty elektrolytu na obou elektrodách polarizované vrstvy z 

aniontů, respektive z kationtů – ekvivalent elektrostaticky nabitých desek kondenzátoru, viz 
obr.19. Víme, že kapacita kondenzátoru je tím větší, čím je větší plocha desek a menší 
vzdálenost mezi nimi. U superkondenzátoru je jejich „supervelká“ kapacita dána tím, že 
elektrody jsou ze speciálního materiálu jako je mikroporézní aktivovaný uhlík, který se 
vyznačuje extrémním povrchem až ~ 2000 m2/g a tím, že vzdálenost mezi nabitými vrstvami 
je jen několik nanometrů. Dají se tak realizovat superkondenzátory s kapacitou až několika 
tisíc faradů (1 farad určuje kapacitu kondenzátoru, který při napětí 1 voltu pojme náboj 1 
coulombu) , tedy o několik řádů více, než je možné u foliových kondenzátorů. Používané 
organické elektrolyty snesou napětí jen kolem 2,5 V. Vyšší napětí se proto řeší sériovým 
řazením základních článků. Vyrábějí se moduly na napětí desítkek až stovek voltů. Velké 
kondenzátorové baterie se proto často využívají jako zdroje impulsního výkonu, např. ve 
fyzikálním výzkumu pro lasery, urychlovače částic nebo termojadernou syntézu. [27, 29] 
 

 
Obrázek 19: Struktura kondenzátoru. Na rozhraní elektrod s elektrolytem se vytvoří v nabitém stavu kapacitní 

iontová dvou-vrstva [26] 
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2.1.5  SUPRAVODIVÉ INDUKČNÍ AKUMULÁTORY 
Supravodivost objevil roku 1911 nizozemský fyzik Kammerlingh Onnes, který ve 

rtuťové smyčce vymražené v kapalném héliu indukoval elektrický proud.Ten v ní obíhal po 
vypnutí induktoru bez přerušení týdny a proto si uvědomil, že díky supravodivosti bude 
možné elektrický proud nejen přenášet, ale i uskladňovat bez jakékoliv ztráty. 

Dnes je možné vyvolat supravodivost i v řadě kovů, slitin a dokonce ve speciální 
keramice už nejen při teplotách kapalného hélia, ale i v kapalném vodíku a dusíku za 
ekonomicky dostupnějších teplot. Supravodivé akumulátory UPS (Uninterruptible Power 
Supplies) slouží řadě průmyslovým podnikům a důležitým počítačovým serverům i sítím, 
které obsahují supravodivou cívku v kapalném héliu nabíjenou přes usměrňovač. Cirkulace 
proudu v ní se děje s minimální ztrátou a to 0,3 kWh za 24 hodin. Závodní sítě reagují na 
pokles napětí během 0,2 mikrosekund tím, že indukcí převede proud z cívky indukcí přes 
kondenzátor do invertoru, který je schopný po překlenovací dobu tovární síti dodávat výkon 
kolem 1 MW. SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) jsou větší supravodivé 
akumulátory, které při experimentech obstály milion cyklů nabití/vybití s účinností lepší než 
95 %. V podzemí uložené smyčky v podobě prstenců by mohly v budoucnu s kapacitou až 
4000 MW a účinností blížící se k 99 % nahradit největší přečerpávací vodní elektrárny. 
V těchto prstencích bude ponořena v kapalném héliu smyčka z tlustého měděného vodiče, kde 
ve ztrátách je již započten příkon kryogenní stanice udržující hélium na teplotě pod -269 °C. 

 

 
Obrázek 20: Malý supravodivý akumulátor UPS [30] 

 
2.2 MECHANICKÁ AKUMULACE 
2.2.1 SETRVAČNÍKY 

Patří k nejstarším koncepcím na ukládání mechanické energie. Pracují na principu 
kinetické energie rotujícího tělesa, která je úměrná hmotnosti (přesněji momentu setrvačnosti) 
a druhé mocnině otáček. I relativně lehký setrvačník má při vysokých otáčkách hodně energie. 
Běžnější jsou zatím nízkootáčkové setrvačníky (do 7 000 ot./min.) s ocelovým rotorem. 
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Vývoj lehkých vysokootáčkových setrvačníků (až do 100 000 ot./min.) dovolují velmi pevné 
kompozitní materiály.  

 

 
Obrázek 21: Řez vysokootáčkovým setrvačníkem [31] 

 
U takové koncepce se rotor točí ve vakuu kvůli omezení tření a je magneticky nadnášen. 

K součástem rotoru patří i permanentní magnety, které jej roztáčejí nebo generují proud v 
cívkách při jeho brždění. Pro bezpečný a bezúdržbový chod je nezbytná vyspělá elektronika. 
Jako příklad fungujících setrvačníků můžeme uvést aplikace v orbitálních stanicích, kde 
akumulují energii ze slunečních kolektorů a plní i funkci prostorové stabilizace tělesa v 
beztížném stavu. 

V současné době se ke komerčnímu využití vyrábějí setrvačníky pro UPS stanice s 
výkonem od několika kW až do 1 MW. Jako přednost lze považovat možnost paralelního 
chodu více jednotek. V UPS jednotce mohou být kromě setrvačníku i výkonové regulátory 
napětí a řídící mikropočítač (viz obrázek 21). Takovýto ocelový setrvačním nám může 
poskytnout záložní výkon 200 kW do třífázové 400V sítě při rozsahu otáček 7700-4000 
ot./min.  Tento typ zařízení lze použít jako samostatně fungující krátkodobou zálohu nebo 
jako součást většího systému. 

 

 
Obrázek 22: UPS se setrvačníkem Caterpillar (USA) [26] 
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Větší množství setrvačníkových jednotek o celkovém výkonu 20 MW se v současné 

době staví ve Stephentownu (New York, USA) a má sloužit ke stabilizaci frekvence sítě. [27] 
 

2.2.2 PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNY (PVE) 
PVE jsou používány již dlouho, kdy první byly vybudovány v 90. letech 19. Století a 

jde asi o nejvýznamnější způsob ukládání elektřiny ve velkém měřítku. Je uváděno, že výkon 
všech instalovaných PVE na světě je kolem 90 GW, což znamená skoro 3 % instalovaného 
výkonu elektráren. 

Mezi jejich výhody patří dobře zvládnutá technologie, vysoké výkony a možnost 
akumulovat energii po dlouhou dobu. Používají se spíše k vyrovnání potřeby elektřiny během 
dne, protože čerpání uložené energie je pomalejší než u setrvačníků nebo akumulátorů. Jejich 
celková energetická účinnost bývá 70 – 85 %, ale jejich nevýhodou je, že mají značný vliv na 
krajinný ráz.[27] 

Obsahují vždy dvě vodní nádrže, kdy jedna je umístěna ve vyšší poloze než  ta druhá, a 
tím vzniká potřebný spád. Oba vodní rezervoáry jsou propojeny  potrubím s reverzní 
turbínou. V době přebytku elektřiny v síti je možné čerpat vodu z dolní nádrže do nádrže 
horní a připravit takto celé zařízení k provozu se schopností najetí v poměrně krátké době 
(přibližně 100 s). Je zde zvýšena potenciální energie vody a v době nedostatku elektřiny v síti 
je schopna předat tuto energii turbíně, která je spojena s elektrickým generátorem.  

Velké PVE v ČR byly hlavně konstruovány pro přebytky elektrického výkonu z 
jaderných elektráren v době mimo špičku. V dnešní době by však bylo možné je využít i k 
akumulaci energie z obnovitelných zdrojů, jimiž jsou fotovoltaické a větrné elektrárny. Podle 
plánovaného využívání jsou dimenzovány rozměry jak nádrží, tak turbíny s generátorem. 

U nás se nacházejí tři velké PVE ČEZ a je plánována stavba dalších. Mezi největší z 
nich se řádí PVE Dlouhé Stráně a její parametry jsou uvedeny v tabulce 3. [32] 

 
Horní nádrž Dolní nádrž 

objem 2,7·106 m3 nadmořská výška 800 m 

nadmořská výška 1 350 m průměrný průtok 
říčky 0,5 m3/s 

hloubka, plní se na 
26 m, 4 m stále 

zůstávají prázdné 
28 m minimální výtok z 

přehrady 0,2 m3/s 

doba vyprázdnění při 
plném výkonu 6,5 h 

doba naplnění při 
plném výkonu 8,5 h 

tloušťka přírodního 
asfaltu z Albánie 0,2 m 

Elektrárna 
spád 550 m 

účinnost 75 % 
turbíny 2 Francisovy 

výkon soustrojí 2×325 MW 
hmotnost vody v náhonu 15 000 t 

průměr rotoru 4 540 mm 
hmotnost rotoru 400 t 
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hmotnost kulového ventilu 100 t 
hltnost 2×68,5 m3/s 
otáčky 428,6 min-1 

napětí generátoru 22 kV 
transformátory 325 MW – největší v ČR 

(kV/kV) 2×22/440 

rok zahájení stavby 1978 
rok uvedení do provozu 1996 

cena 6,5 mld. Kč v tehdejších cenách 
návratnost investice 6 roků 

Tabulka 3:Důležité parametry největší přečerpávací vodní elektrárny v ČR – Dlouhé Stráně [32] 

PVE s největším výkonem na světě Dinorwic se nachází v britském Walesu a je 
schopná 15 s po startu dodávat do skotské nadřazené sítě 1860 MW. Kannagawa Hydropower 
je vyrůstající konkurent v Japonsku, který disponuje s šesti soustrojími o celkovém výkonu 
2820 MW. Na ostrově Okinawa je také zkoušeno, zda soustrojí u jejich první pobřežní PVE 
odolá agresivnímu účinku slané mořské vody. [15] 

 

 
Obrázek 23: Řez podzemní strojovnou a prostorový model PVE Dlouhé Stráně [32] 
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2.2.3 TLAKOVÁ AKUMULACE 
Tento případ využívá tlakové akumulace vzduchu, kdy je elektrická energie přeměněna 

ve stlačený vzduch, kterým je natlakován zásobník (nejčastěji podzemní jeskyně, nebo 
kaverny opuštěných dolů). Je zde využíván podobný princip jako u PVE s rozdílem 
pracovního média, kdy proces stlačování vzduchu má za úkol kompresor a transformaci 
energie plynová turbína. Dochází zde ke komplikacím  ve formě teplotních změn. Při 
kompresi v kompresoru dochází k zahřívání vzduchu, kdežto při expanzi v turbíně naopak k 
jeho ochlazování. K dosažení vysokých účinností je třeba teplo vznikající při kompresi 
vzduchu uchovat a poté před expanzí v turbíně jej zpátky vzduchu předat. 

Tento systém může být výhodný především pro elektrárny se spalovacími turbínami, 
které se často používají jako špičkové zdroje elektřiny. Potřebuje pro svůj provoz přívod 
stlačeného vzduchu do spalovací komory, což běžně zajišťuje lopatkový kompresor na 
společné hřídeli s turbínou. Takto poháněný kompresor spotřebuje skoro 2/3 výkonu turbíny. 
Při přebytcích elektřiny mimo špičku je možné ji využít k pohonu elektrického motoru 
kompresoru, a tím vytvořit zásoby stlačeného vzduchu.  Tyto zásoby lze poté použít v době 
špičky pro provoz spalovací turbíny, která nemusí pohánět kompresor, a to se projeví ve 
formě vyššího výkonu. [27] 

 
Obrázek 24: Elektrárna s tlakovou akumulací v Huntorfu [33] 

 
Takováto elektrárna byla poprvé uvedena do provozu v německém Huntorfu roku 1974 

(obr. 24), kde se vzduch čerpá do dvou hlubinných solných jeskyň o objemu 150 000 m3. 
Plynová turbína je poté schopná provozu po dobu tří hodin, kdy vrací do sítě výkon 290 MW. 
Kompresory plní jeskyně po dobu osmi hodin s elektrickým příkonem 60 MW na tlak 
v rozmezí 5-7 MPa.  Další takováto elektrárna je postavena v Alabamě v USA s výkonem 110 
MW, která však nevrací zpět z uložené energie více jak 55 % kvůli nevyužívanému teplu při 
kompresi vzduchu. [15] 
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Obrázek 25: Elektrárna s tlakovou akumulací v Alabamě [34] 
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3. PRINCIP TLAKOVÉ AKUMULACE 
 

Plyny bývají mnohem více stlačitelné, nežli je tomu u pevných nebo kapalných látek a 
výzkum aplikací uskladnění energie z pružné energie ve větším měřítku se proto soustřeďuje 
na využití skladování plynných médií. 

Ke skladování v menším měřítku se může využít ocelových kontejnerů, které se 
společně používají pro stlačený vzduch v mobilním stavebnictví. V tomto případě je objem 
fixován a množství energie uložené v objemu je určeno teplotou a tlakem. Pokud je vzduch 
považován za ideální plyn, tak termodynamický tlak a teplota jsou v stavové rovnici ve vztahu  

   =                       (3.1) 
 

kde   je objem vyplněný vzduchem,   je látkové množství v objemu a   je konstanta 
ideálního plynu R = 8,3215 J·K-1·mol-1. Tlak   odpovídá napětí ve směru komprese pro 
pružnou krychli, kromě toho že má obrácené znaménko (obecně se tlak rovná −  plus 
viskozita závislá na podmínkách). Kontejner může být považován jako válec s pístem, 
uzavřený daným počtem molů plynu (řekněme vzduchu) a stlačený vzduch je tvořen 
zhušťováním vzduchu do uzavřeného prostoru ze standardního tlaku a teploty okolí. To má za 
následek zvýšení síly    působící na píst, zatímco objem se snižuje z    na  . Množství 
uložené energie pak je 
  =  ∫          =  −∫                     (3.2) 

 
kde   je plocha průřezu válce,   a    jsou polohy pístu odpovídající objemům   a    a   je 
tlak uzavřeného vzduchu. 

Pro uskladnění ve velkém měřítku byly uvažované podzemní dutiny. Dosud jsou 
zkoumány tři možnosti, a to solné komory, skalní dutiny a vodonosné vrstvy (akviferové). 

Solné komory mohou být vytvořeny vyplachováním soli vodou. Tento proces byl v 
praktických případech rozšířen během několika let a náklady byly velmi nízké. Usazeniny soli 
v solných komorách jsou vytlačovány směrem vzhůru k povrchu, a proto mohou být dutiny ve 
skromných hloubkách. 

Skalní dutiny mohou být přírodní nebo vyhloubené a jsou řádně hermeticky uzavřené 
kvůli vzduchotěsnosti. Vyhloubené jsou mnohem dražší nežli solné kaverny. 

Vodonosné uskladnění jsou vrstvy o vysoké propustnosti, kterou umožňuje podzemní 
voda proudící podél vrstvy. Aby mohl proud vody ohraničit vodonosné vrstvy, musí být 
vrstvy zapouzdřeny malou či žádnou propustností nad i pod vodní vrstvou. Vodonosné vrstvy 
obvykle nezůstávají v pevné hloubce a tak se může stát, že určité množství vzduchu zůstane 
uzavřeno ve vyvýšeném místě, aniž by bránil průtoku vody. 

Ve všech případech je výběr místa a příprava docela choulostivý proces. Ačkoli je 
hlavní geologie oblasti známa, vlastnosti dutiny jsou detailně odhaleny, až je instalace 
kompletní. Schopnost solné jeskyně k udržení zvýšeného tlaku nemusí odpovídat 
předpokladům, které byly založeny na základě analýzy vzorků a tlakových zkouškách při 
částečném výkopu. Stabilita přírodní skalní jeskyně nebo odstřelené zóny vytvořené explozí 
či hydraulickými metodami je rovněž nejistá, dokud nejsou provedeny aktuální tlakové 
zkoušky v plném rozsahu. Rozhodující měření propustnosti pro akviferového uskladnění 
může být uděláno jen v několika místech, takže jsou možná překvapení v důsledku rychlé 
změny propustnosti posunutím na malých vzdálenostech.  
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Stabilita dané kaverny je ovlivněna dvěma konstrukčními prvky, které způsobují provoz 
systému úložiště stlačeného vzduchu a to významné střídání teploty a kolísání tlaku. Na 
stěnách kaverny je možné držet téměř stálou teplotu, a to buď chlazením stlačeného vzduchu 
před vstupem do jeskyně, nebo provedení komprese tak pomalu, že teplota stoupne pouze na 
hodnotu převažující na stěnách jeskyně. Poslední možnost (izotermická komprese) je 
nepraktická pro většinu aplikací, protože přebytečný výkon se musí přeměnit v poměru, ve 
kterém přichází. S ohledem na problém kolísání tlaku při ukládání různého množství energie, 
může být řešením ukládání stlačeného vzduchu na konstantní tlak při různém objemu. 
V tomto případě by měl být skladovací objem proměnný, jako tomu je u vodonosného 
uskladnění (pokud je vytěsněno proměnlivé množství vody), nebo podzemní jeskyně by měla 
být připojena k otevřené nádrži (obr. 26b), aby se proměnný vodní sloupec mohl starat o 
proměnné množství uloženého vzduchu na konstantní tlak v rovnováze s hloubkou kaverny. 
Tento druh akumulace energie stlačováním, může být považován jako vodní přečerpávací 
systém, spíše s extrakcí probíhající přes vzduchem poháněné turbíny, než vodou poháněné 
turbíny. 

 

 
Obrázek 26: Druhy podzemní akumulace stlačeného vzduchu: (a) skladování v solné komoře, (b) skalní sklad s 

kompenzační povrchovou nádrží, a (c) akviferové uskladnění (vodonosné) 
 
 

3.1 ADIABATICKÁ AKUMULACE 
Pokud uvažujeme činnost systému s proměnným tlakem, tak komprese vzduchu probíhá 

přibližně jako adiabatický děj, to je bez sdílení tepla s okolím. Označení   zavedeme pro 
koeficient (Poissonova konstanta), kterým vynásobíme parciální derivaci tlaku vzhledem k 
objemu s konstantní entropií a konstantní teplotou. 

 (    ⁄ ) =   (    ⁄ ) ´                 (3.1.1) 
 

Uvažujeme-li ideální plyn, dosazením do (3.1) dostaneme 
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(    ⁄ ) = − /  ,         (3.1.2) 
 
nebo 

    =       .                     (3.1.3) 
 

Konstanta na pravé straně rovnice je zde vyjádřena pomocí tlaku    a objemu    
v daném čase. Pro vzduch o okolním tlaku a teplotě je  = 1,4. S narůstající teplotou se 
hodnota snižuje a se stoupajícím tlakem se zvyšuje, tak výraz (3.1.3) není pro vzduch zcela 
platný. Nicméně teplotní a tlakové intervaly jsou významné pro praktické využití 
uskladněného stlačeného vzduchu s hodnotou   lišící se o méně než ±10% z její průměrné 
hodnoty. 

Dosazením (3.1.3) do (3.2) dostaneme množství akumulované energie, 
  = −∫              =                 − 1 ,              (3.1.4) 

 
nebo jinak 
  =              (   )/ − 1 .       (3.1.5) 

 
Přesněji řečeno je to práce potřebná k adiabatické kompresi z počátečního objemu 

vzduchu. Tento proces ohřívá vzduch z jeho počáteční teploty    na teplotu  , který lze dostat 
přepisem rovnice (3.1) ve formě 

    ⁄ =   /(    )         (3.1.6) 
 

a kombinací s adiabatickou podmínkou (3.1.3) dostaneme 
  =   ( /  )    ⁄ .        (3.1.7) 

 
 Vzhledem k tomu, že žádoucí tlakový poměr v praktickém využití může být až okolo    ⁄ = 70, lze očekávat maximální teploty přesahující 1000 K. Takové teplotní změny by 

nevyhovovaly většině dutin a proto je vzduch před vstupem do dutiny chlazen. 
Charakteristická teplota okolí v podzemním skladu je asi 300 K pro solné komory a poněkud 
vyšší v hlubších geologických vrstvách. Tuto teplotu označujeme   . K ochlazení vzduchu na 
teplotu    musíme při konstantním tlaku odebrat teplo 

  =   ( −   ),        (3.1.8) 
 

kde    je měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku. V ideálním případě by odebrané 
teplo bylo skladováno v dobře tepelně izolovaném zásobníku, tak aby mohlo být znovu 
použito k  ohřátí vzduchu, který bude odebírán z dutiny k vykonání práce expanzí v turbíně, a 
to při poklesu tlaku na hodnotu tlaku okolí   . Akumulaci a opětovné získávání energie 
v ideálním případě můžeme vidět jako termodynamický proces v T-S diagramu (obr. 27). 
Proces směřuje zpět do výchozího bodu, což naznačuje, že skladovací cyklus je beze ztrát za 
doposud požadovaných ideálních podmínek. 
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V praxi má kompresor ztrátu (asi 5-10%), což znamená, že ne všechna vynaložená 

energie (elektrická energie, mechanická energie) je využita k práci potřebné ke kompresi 
vzduchu. Dochází ke ztrátám ve formě tepla vzniklé třením atd. Dále ne všechno teplo 
odvedeno chlazením může být použito k opětnému ohřevu (přihřívání) vzduchu. Výměníky 
tepla mají omezené teplotní gradienty a zde mohou být ztráty z tepelného energetického 
zásobníku během časového intervalu mezi chlazením a přihříváním. Odváděný vzduch 
z činných turbín má teplotu a tlak větší než okolí. Typické ztráty v turbíně mohou být kolem 
20% z příkonu o uvažovaném přetlaku (70 krát okolí). Dosáhneme-li tepelných ztrát méně jak 
10%, tak by celková účinnost akumulačního cyklu mohla být asi 65%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 27: Průběh komprese a expanze vzduchu. Ideální děj akumulačního systému pro adiabaticky stlačený 
vzduch. Kroky 1-2 znázorňují adiabatickou kompresi a 2-3 izobarické chlazení na teplotu kaverny. 
Vyprazdňování ukazuje krok 3-4 (izobarické ohřívání) a adiabatickou expanzi přes turbínu můžeme vidět 
v kroku 4-5. Diagram sleduje dané množství vzduchu, zatímco možná tepelná akumulace je považována za 
externí “systém“. T  je teplota okolního vzduchu na povrchu, T  je teplota po kompresi a T  je teplota kaverny. 

Obrázek 28: Provoz systémů akumulace stlačeného vzduchu s konečnými ztrátami. Plná čára odpovídá ve 
schématu dvěma kompresním a dvěma chladícím stupňům, tepelná úprava uloženého vzduchu a opětovné 
ohřívání. Jedná se o jediný stupeň turbíny s odpadním vzduchem vypuštěným do atmosféry (otevřený 
cyklus 1-8). Alternativou je trajektorie z kroku 7 do kroku 12, která ukazuje dva ohřívací a dva expanzní 
stupně odpovídající provozu elektrárny v Huntorfu v Německu. 
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Skutečný proces může vypadat, jak je uvedeno na obr. 28, ve smyslu teplotních a 
entropických změn. Ztráta kompresoru v počátečním průběhu 1-2 upraví svislou čáru k tomu, 
aby se zvýšila entropie. Dále komprese byla rozdělena do dvou kroků (1-2 a 3-4) s cílem 
snížit maximální teploty. Tomu odpovídající jsou dva ochlazovací kroky (2-3 a 4-5), s 
následujícím nepatrným konečným ochlazením v důsledku podmínek kaverny (5-6). Pracovní 
proces zahrnuje v tomto případě jediný krok 6-7 požitím akumulovaného tepla z chlazení k  
zpětnému ohřevu (regeneraci). V některých případech se používá více než jeden regenerační 
krok. Na konec je fáze v turbíně 7-8, kde opouští vzduch otevřený cyklus s tím, že nemá 
počáteční teplotu (a tlak) předtím, než opustí turbínu a mísí do okolní atmosféry. Také tento 
expanzní krok ukazuje odchylky od adiabaty, jak je vidět na obr. 5.21 na vzrůstu entropie. 

V současné době existuje pouze několik užitkových integrovaných instalací. Jako první 
zařízení s rozsáhlými tlakovými sklady je řízeno od roku 1978 v německém Huntorfu. Je 
dimenzováno na 290 MW a má asi 3x105 m3 skladovacího objemu . Nemá žádnou rekuperaci 
tepla, ale má dva palivové turbínové stupně, což naznačuje že, poslední expanze se 
uskutečňuje z teploty vyšší, než je teplota kompresního stupně (a také z vyššího tlaku). To je 
uvedeno na obr. 5.21 jako 7-9-10-11-12, kde kroky 7-9 a 10-11 znázorňují doplňkové 
ohřívání vlivem paliva, zatímco kroky 9-10 a 11-12 ukazují expanzi v turbíně. Pokud je navíc 
přidána rekuperace tepla, jak je tomu v 110 MW elektrárně provozující Alabama Electric 
Corp. (USA) od roku 1991, tak to bude pohybovat bodem 7 směrem nahoru k bodu 9 a bodem 
8 směrem k bodu 12, což znázorňuje zvýšení výkonu turbíny. 

 
 

 
Obrázek 29: Schéma elektrárny s tlakovou akumulací o výkonu 110 MW a příkonu kompresorů 50 MW [35] 

 
Výpočet účinnosti se změní v případě dodatečného spalování paliva. Dodatečný příkon 

tepla je popsán rovnicí (3.1.8) s nahrazením vhodnými teplotami a primárním přívodem tepla    je získán dělením   palivem s účinností přeměny paliva (směšovače). Vstupní práce     
do kompresoru se mění v případě konečné účinnosti kompresoru    z (3.1.5) 
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   =                 /   − 1 .       (3.1.9) 

 
Práce dodaná turbínou, která má na vstupu tlak vzduchu    a objem   , a na výstupu    

a    s konečnou účinností turbíny    je 
     =         1 −         (   )/  ,      (3.1.10) 

 
která je kromě    stejná jako (4.1-6.1) přepsaná pro vhodné tlaky a objem. 

 V případě jednoho kompresoru a jednoho stupně turbíny je celková účinnost cyklu 
dána 

  =    /(   +   ).        (3.1.11) 
 
 Pro uvedenou instalaci v německém Huntorfu účinnost cyklu činní  =0,41. 

Samozřejmě, pokud je vstupní práce do kompresoru odvozena z paliva (přímo nebo 
prostřednictvím elektrické energie), může být     nahrazena příkonem paliva    a účinnost 
paliva je definovaná jako 

      =     /(  +   )       (3.1.12) 
 
Jestliže je    /   bráno jako 0,36,       pro příklad bude 0,25, což je 71% nákladů na 

účinnost přeměny pro výrobu elektrické energie bez průchodu přes úložiště. Zařízení 
v Německu se používá pro poskytování špičkového výkonu ve všední dny, nabíjení probíhá 
přes noc a o víkendech. [43] 
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Obrázek 30: Adiabatická akumulace energie ve stlačeném vzduchu s účinností přes 70 % a flexibilní kapacitou 
od 2 MW do 300 MW. Předpokládají se podstatně nižší náklady než u baterií a delší životnost (30 let a víc) [34] 

 
3.2 AKVIFEROVÉ USKLADNĚNÍ 

Akviferový úložný systém je znázorněn na obr. 26c by měl mít přibližně stálý pracovní 
tlak, což odpovídá hydraulickému tlaku v hloubce vzduchem plněné části zvodnělé vrstvy. 
Podle (3.2) se v tomto případě akumulovaná energie jednoduše rovná součinu tlaku   a 
objemu vzduchu vytlačující vodu v akviferu. Tento objem se rovná fyzickému objemu   krát 
porozita  , což je nepatrný prázdný objem se vzduchem (mohou tam být další prázdná místa, 
kterých přicházející vzduch nemůže dosáhnout). Takto uložená energie může být zapsána  

  =    .         (3.2.1) 
 

Typické hodnoty jsou p=0,2 a P okolo 6×106Nm-2 v hloubce asi 600m s použitelnými 
objemy od 109 do 1010m3 pro každou lokalitu. Několik takových míst bylo zkoumáno 
s představou skladování zemního plynu. 

Důležitým charakteristickým znakem akviferové akumulace energie je čas potřebný pro 
nabíjení a vyprazdňování. Tento čas je určený propustností akviferu. Propustnost je v podstatě 
součinitel úměrnosti mezi průtočnou rychlostí tekutiny nebo plynu skrz sediment a tlakový 
spád způsobující tok. Předpokládaný lineární vztah může být zapsán 

  = − (  )    /  ,        (3.2.2) 
 

kde   je průtočná rychlost,   je viskozita kapaliny nebo plynu,   je její hustota,   je tlak a   je 
délka dráhy v klesajícím směru.   je propustnost, která se udávaná v metrických jednotkách 
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SI a má velikost v m2. Jednotkou viskozity je m2s-1. Další běžně používanou jednotkou 
propustnosti je „darcy“. Jedna darcy je rovna 1,013×1012m2. Pokud plnění a vyprazdňování 
akviferového skladování probíhá spíše v několika hodinách než dnech, propustnost musí 
převyšovat 1011m2. Usazeniny jako pískovec se vyskytují s propustností v rozmezí od 1010 do 
3×1012m2 často se značným střídáním na krátké vzdálenosti. 

V dosavadních instalacích se vyskytují ztráty. Tvrdá horniny ohraničující vodonosnou 
oblast nemusí mít zanedbatelnou propustnost, což znamená možnou ztrátu těsnosti. Tření 
v potrubí do a z akviferu může způsobovat tlakovou ztrátu, jako ztráty v kompresoru a 
v turbíně. Kromě ztrát strojního zařízení jsou očekávané běžné ztráty asi 15%. Velké 
vodonosné sklady pro zemní plyn jsou v provozu např. v Stenlile Dánsku. Mají celkový 
objem 109 m3, ze kterého lze 3,5×108 m3 plynu vyjímat při použitém tlaku 17 MPa. Stejný 
dodavatel plynu veřejný podnik provozuje vytěženou solnou kopuli pro uskladňování plynu 
v Lille Thorup s nepatrně menším objemem, ale dovolujícím 4,2×108 m3 plynu, který má být 
extrahován o 23 MPa. [43] 
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4. ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO TLAKOVOU 
AKUMULACI 

4.1 ENERGIE Z VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN 
Základem našeho projektu je elektrická energie vyráběná z obnovitelných zdrojů, kterou 

chceme akumulovat v podobě stlačeného vzduchu. Jako obnovitelný zdroj si vybereme vítr, 
tedy větrnou elektrárnu (VTE) o jistém výkonu, která bude nepatrnou část elektřiny dodávat 
do sítě a převážná část bude sloužit jako zdroj pro první komponentu systému a tím je 
kompresor. Její umístění, respektive výběr již existující a uvedenou do provozu, nám 
ovlivňuje výkon a samozřejmě možnosti pro ukládání stlačeného vzduchu. 

Nyní si zvolíme vhodnou lokalitu pro výběr již fungujících VTE. Na obr. 1 můžeme 
vidět průměrné rychlosti větru na různých místech České republiky, kde vstupní data tvoří 
údaje směru a rychlosti větru ve výšce 10 m nad terénem, eventuálně při jiné výšce měření, 
mocninovým vztahem transformované na výšku 10 m. Při zadání typu VTE a výšky tubusu 
umožňuje model provést výpočet roční výroby elektrické energie. Obr. 2 nám ukazuje 
prostorové rozložení hustoty výkonu větru ve výšce 40 m nad zemí. Na obr. 1 je patrné, že 
severní část ČR má hodnoty průměrných rychlostí větru vyšší než ostatní části, a proto volíme 
VTE umístěnou zde. Další rozhodující faktor ve výběru je průměrný elektrický výkon VTE. 
Bude se odvíjet od elektrického příkonu kompresoru, tedy bude aspoň stejné hodnoty ne-li 
větší. Zvolíme VTE s jmenovitým výkonem převyšujícím příkon kompresoru a případný 
nadbytek elektřiny bude dodáván do elektrické sítě. [36] 
 

 
Obrázek 31: Průměrné roční rychlosti větru m/s na území ČR podle modelu VAS 2 [36] 
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Obrázek 32: Hustota výkonu větru ve výšce 40 m na území ČR. Hybridní model VAS/WAsP [36] 
 
Naše volba je větrná farma v Olomouckém kraji, a to konkrétně severovýchodně od 

obce Potštát u hlavní silnice směrem na Odry v Oderských vrších, kde se nacházejí čtyři 
větrníky od výrobce Bonus o výkonech 4×0,15 MW tedy s celkovým výkonem 0,6 MW. 
Držitel licence dle ERÚ je Vapol s.r.o. Jsou v nich zabudovány asynchronní generátory 
150/30 kW, výška každého tubusu činí 30 m a průměr průmětu třílisté vrtule je 23m. 
Spouštění elektrárny začíná při rychlostech větru 3-4 m/s, jmenovitých výkonů nabývají při 
12-13m/s a k brždění rotoru větrného motoru dochází při 28m/s (převodovka 24,8/1). Otáčky 
při jmenovitých parametrech generátoru jsou 758/1012 za minutu. Zmiňovanou farmu si 
můžeme prohlédnout na obrázku 3. [37, 38] 

 

 
Obrázek 33: Větrná farma s větrníky typu Bonus a celkovým výkonem 0,6 MW [37, 38] 
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4.2 PRŮMĚRNÝ ELEKTRICKÝ VÝKON 
Orientačně lze možnou roční výrobu elektřiny námi vybrané větrné farmy vypočítat dle 

vztahu: 
  =   ⋅ 8760 ⋅  ⋅ 4         (4.2.1) 

 
kde: 
E = roční výroba elektřiny v kWh/r 
Pi = instalovaný výkon  VTE v kW 
K = kapacitní faktor (součinitel využití) 
 
Pozn.: Součin 8760 · K = využití instalovaného výkonu v hodin/rok. 
Součinitel využití K v závislosti na střední rychlosti větru vs po minimální úpravě podle 
dosahovaných skutečností vykazuje následující hodnoty: 
 

Vs (m/s) 4 5 6 7 8 
K 0,08 0,14 0,18 0,25 0,31 

Tabulka 4: Závislost součinitele využití na střední rychlosti větru [39] 
 

V našich podmínkách při středních rychlostech větru v rozmezí 5 až 7 m/s se tedy 
součinitel K pohybuje od 0,14 do 0,25. Pro přesnější určení střední rychlosti větru pro lokalitu 
větrné farmy určíme podle obr. 31 vs,10m=4m/s a podle následujícího vztahu pro rychlostní 
profil vzduchu v blízkosti povrchu vypočítáme střední rychlost větru ve výšce, kde se 
nacházejí třílisté vrtule, tedy ve 30 metrech. [39] 
  =   ⋅                 (4.2.2) 

 
v0 = měřená rychlost větru ve výšce h0 
a= 0,25 
[49]   ,   =   ,   ⋅  ℎ   ℎ     = 4 ⋅  3010  ,  = 5,26   ⁄  

 
Přesnou hodnotu součinitele využití pro střední rychlost větru ve výšce 30 m zjistíme 

iteračním výpočtem z hodnot z tab. 1. 
           =                     (4.2.3) 

 
Vs,30m = 5,26 m/s ; v0 = 5 m/s ; v2 = 6 m/s 
K1 = ? ; K0 = 0,14 ; K2 = 0,18 
   =   +    ,   −    ⋅ (  −   )  −   = 0,14 + (5,26 − 5) ⋅ (0,18 − 0,14)6 − 5 = 0,15 

 
Dosadíme do vztahu (4.2.1) 
  = 150 ⋅ 8760 ⋅ 0,15 ⋅ 4 = 791 405   ℎ/  
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Získali jsme tedy průměrnou roční výrobu elektřiny námi vybrané větrné farmy a tím 

jsme schopni z elektrického příkonu kompresoru dopočítat jeho průměrný roční provoz. 
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5. NÁVRH SYSTÉMU TLAKOVÉ AKUMULACE 
První část procesu bude obsahovat šroubový kompresor zajišťující akumulaci energie 

a podzemní kavernu. Bude sloužit k přeměně elektrické energie v komprimovaný vzduch, 
kterým postupně kavernu naplníme. Čas potřebný k naplnění (nabití) podzemního zásobníku 
bude souviset s jeho objemem a průtokem vzduchu na výstupním hrdle kompresoru. Vždy 
však nastane situace taková, že nabíjení bude trvat delší dobu než vybíjení. V druhé části 
procesu bude stlačený vzduch pouštěn přes tepelný štěrkový zásobník  na plynovou expanzní 
turbínu. Ve zmiňovaném případě uvažujeme využití technické práce ve formě kroutícího 
momentu na hřídeli turbíny k otáčení asynchronního elektrického generátoru o výkonu 1MW. 

 

5.1 KOMPRESOR A KAVERNA 
5.1.1 ŠROUBOVÝ KOMPRESOR 

Šroubový kompresor je dvourotorový s vnitřní kompresí a vyznačuje se výhodami 
objemových i rychlostních kompresorů bez většiny jejich nevýhod. 

Jejich konstrukce může být navržena tak, aby nedocházelo uvnitř stroje k vzájemnému 
styku rotorů, ani styku rotorů se stěnami a čely válce. Tímto odpadá potřeba mazání a může se 
jimi stlačovat např. kyslík. Tyto bezmazné šroubové kompresory pracují s vysokými otáčkami 
rotorů, a proto se hodí k vytváření blokových jednotek s minimální náročností v místě 
provozu. 

V porovnání s pístovými kompresory nemají pracovní ventily a mají minimální nároky 
na základy. Tímto se snižují nároky na jejich údržbu a zvyšuje se jejich spolehlivost. Jejich 
charakteristika závislosti na otáčkách je mnohem méně strmá než u turbokompresorů a na 
rozdíl od lopatek turbokompresorů nevyžadují žádné vysoce jakostní materiály. Jsou 
v porovnání s nimi jednodušší zejména při stlačování lehkých plynů. Nevyžadují tolik stupňů 
a mohou stlačovat i plyny s obsahem značného množství kapaliny nebo prachu, aniž by byla 
životnost kompresoru ohrožena. Lze v nich stlačovat plyny s počáteční teplotou až 100 °C a 
teplotou konečnou 425 °C. 

Za jejich nevýhody můžeme pokládat věstavěný tlakový poměr, při pohonu 
elektromotorem potřebu zařazení převodovky do rychla u středních a malých strojů a vysokou 
náročnost na přesnost při výrobě. Šroubové kompresory musí být vybaveny protihlukovými 
kryty, kvůli jejich hluku při provozu, který je způsobován diskontinuálním sáním i 
vytlačováním. 

 
Obrázek 34: Schéma řezů šroubových kompresorů [40] 

Pracovní princip šroubových kompresorů 
Jejich rotory jsou vytvořeny jako šroubová tělesa s velkým stoupáním a nestejným 

počtem zubů na obou rotorech. Rotor hlavní (hnaný) má čtyři zuby a rotor vedlejší, který je 
spřažený s rotorem hlavním synchronizačním soukolím, má zubů šest. Lze volit tři zuby na 
rotoru hlavním a čtyři na vedlejším, ale pouze u vývěv a dmýchadel na nízké přetlaky. Tuhost 
rotorů se sníží, ale zvýší se tím dopravované množství plynu při stejných vnějších rozměrech. 
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a) Sání – zuby obou rotorů se rozbíhají od sebe na sací straně, a tím se zvětšuje prostor 
mezi nimi a plní se nasávaným plynem ze sacího hrdla. Prostor se mezi zuby zvětšuje 
ta dlouho, dokud zuby nevyjdou ze záběru u čelní stěny s výtlačným otvorem. 

b) Doprava – jakmile přejdou zadní zuby přes hranu sacího otvoru je přerušeno spojení 
se sacím hrdlem a plyn, který je obsažen v mezeře, je dál beze změny tlaku 
(nebereme-li v úvahu netěsnosti) dopravován směrem k výtlačnému otvoru. 

c) Stlačování – u čelní strany sacího otvoru začne do prostoru mezi zuby vnikat zub 
druhého rotoru, a tím vyvolává růst tlaku plynu, který postupuje k druhé čelní stěně. 

d) Vytlačování – spojení stlačeného plynu s výtlačným hrdlem nastává, přejde-li zadní 
strana předního zubu přes hranu výtlačného otvoru. Vytlačování plynu při dalším 
zmenšování prostoru je menší než 1 %. Obvykle je expanze plynu ze škodlivého 
prostoru zanedbatelná, protože u šroubových kompresorů nebývá vysoký tlakový 
poměr. [40] 

 

5.1.2 VÝBĚR KOMPRESORU A OBJEM KAVERNY 
Začneme komponentami (zařízeními) obsaženými v první části procesu. Do šroubového 

kompresoru od firmy Kaeser o jmenovitém výkonu motoru 315 kW, otáčkách 1490 za min 
(frekvence sítě 50 Hz) nebo 1790 za min (frekvence sítě 60Hz) a lhůtou mazání motorových 
ložisek 1500 provozních hodin vstupuje vždy čerstvé plynné medium v našem případě 
vzduch. Je nasáván z okolního prostředí přes vzduchový filtr, kde je zbaven nečistot, dále 
proudí sacím ventilem a stlačuje se v bloku kompresoru, který je poháněn elektromotorem.  
Jeho příkon elektrického proudu je 618A, jmenovité napětí 400V při frekvenci v síti 50Hz, 
cosfn výrobce udává 0,83 a jeho účinnost 96 %. Celkový elektrický příkon kompresoru při 
15 barech je 333,9 kW.Na výstupní hrdlo je připojeno potrubí směřující k hrdlu tepelného 
akumulátoru. Firma se vyznačuje rotory s úsporným profilem, který dokáže v porovnání 
s běžnými profily šroubových rotorů ušetřit téměř 15% energie. Tyto pomalu běžící velké 
bloky kompresorů jsou bez přenosových ztrát převodů poháněny přímým náhonem 1:1 
energeticky úsporným motorem EU-eff1. Znamená to, že motor a blok kompresoru jsou spolu 
spojeny přímo spojkou a pracují ve stejných otáčkách. Námi vybraná řada FSD SFC 
umožňuje provoz za plného zatížení, a to bez zvýšených nároků na údržbu. Obsahuje 
samotnou kompresorovou jednotku (elektrický motor a rotační šroubové soustrojí) společně 
umístěnou v protihlukovém krytu se vzduchovými filtry, sacími ventily, odlučovači oleje a 
kapalinovými filtry o následujících parametrech: 
 
Modulární šroubový kompresor ……………………………….. model FSD 571 SFC 
Provoznípřetlak …………………………………………………... ……... 13 bar 
Maximální přetlak ………………………………………………... ……... 15 bar 
Dodávané množství vzduchu celého zařízení při provozním přetlaku … 9,4 - 39,7 m3 / min 
Jmenovitý výkon motoru ……………………………………………….. 315 kW 
Minimální rozpětí tlaku …………………………………………………. 0,1 bar 
Rozsah otáček min. - max. ………………………………………………. 450 - 1710 ot. / min. 
Rozsah frekvence min. - max. …………………………………………. 15 - 57 Hz 
Rozměry Š × H × V …………………………………………………..3610 × 2143 × 2360 mm 
Připojení stlačeného vzduchu ……………………………………………. DN 125 
Hladina akustického zvuku ………………………………………………. 80 dB(A) 
Hmotnost …………………………………………………………………. 7610 kg 
[41] 
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Obrázek 35: Šroubový kompresor Kaeser typ FSD 571 SFC [41] 

 
Pořadí zapojení zmiňovaných komponent najdeme na schématu návrhu akumulace, 

které nám ukazuje obr. 36.  Maximální čas po který bude probíhat akumulace, si zvolíme  8 
hodin s tím, že tlak v kaverně je roven tlaku atmosférickému. Za předpokladu chodu 
kompresoru s maximálním provozním přetlakem 15 barů, kde množství dodávaného vzduchu 
není s rostoucím tlakem v kaverně stejné. Vypočítáme si střední hodnotu objemového průtoku  

  ̇  ř =  ̇     ̇    =   ,   ,  = 15,15   /       (5.1.2.1) 
 

 a dosazením do vztahu (5.1.2.1) dostaneme potřebný objem zásobníku. 
  =  ̇  ř ∙ 60 ∙  = 15,15 ∙ 60 ∙ 8 = 7 272       (5.1.2.2) 

 
Pro uskladnění stlačeného vzduchu je možné použít válcové tlakové nádrže 

(vzdušníky). Problém je ovšem v objemové kapacitě. I když firmy nabízejí vzdušníky o 
objemech až 16 000 l a po projednání našich požadavků se můžeme dostat u zvláštních 
provedení i nad tento objem. V našem případě bychom ale těchto vzdušníku potřebovali 
několik stovek a to by celý systém výrazně finančně prodražilo. Proto se rozhodneme pro 
objemnou nádrž v podobě podzemní kaverny, která bude z ekonomického hlediska 
výhodnější. Maximální tlak, kterým zde budeme disponovat, se odvíjí od provozního přetlaku 
na výstupu z kompresoru a ztrát, které mohou vznikat v potrubním kanále a tepelném 
akumulátoru po cestě do podzemního zásobníku. 

Nyní se seznámíme s parametry nasávaného vzduchu. Teplotu okolního nasávaného 
vzduchu budeme uvažovat t1komp = 8°C, tlak okolí p1komp = 101,325 kPa a plynovou konstantu 
r=287,1 J/kg·K. Poissonovo číslo k (poměr cp/cv) pro kompresi vzduchu odpovídá hodnotě 
1,4, tlak na výstupu (výtlaku) z kompresoru bude p2komp = 1500 kPa a poměrem tlaků 
p2komp/p1komp dostaneme tlakový poměr eK=14,8. Účinnost motoru kompresoru hK je 
výrobcem uváděna 96 %. 

 
Hustotu vzduchu získáme ze vztahu: 
     =        ∙(   ,    ) =    ,   ⋅      , ∙(   ,    ) = 1,26   /      (5.1.2.3) 
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Obrázek 36: Schéma zapojení 

 
 
Komprese: 
  =  1 +              =  1 +   ,  ,    ,    ,   = 2,21     (5.1.2.4) 
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Výstupní teplota vzduchu: 
       =        + 273,15 ∙  = (8 + 273,15) ∙ 2,21 = 620,74    (5.1.2.5) 
 
z toho 
       =       − 273,15 = 666,33 − 273,15 = 347 °    (5.1.2.6) 
 
Rozdíl teplot je potom: 
 ∆     =       −       = 347 − 8 = 339 °      (5.1.2.7) 
 
Měrná tepelná kapacita za konstantního tlaku vzduchu – funkce teploty: 
   ( ) =   +   ∙  −   ∙           (5.1.2.8) 
 
kde 
   = 906,423,   = 0,604,   = 1,991 ∙ 10   
   (  ) = 906,423 + 0,604 ∙ 8 − 1,991 ∙ 10  ∙ 8 = 911,24  /  ∙   
 
Měrná práce kompresoru na 1 kg vzduchu: 
   =                   ∙ ∆ =           ∙ 339 =    (5.1.2.9) 

 = 1007,36 ⋅ 339 = 341 495  /   
 
Rychlost průtoku vzduchu (hmotnostní průtok): 
  ̇   =      ,     =    , ∙         = 0,978   /       (5.1.2.10) 
 
Objemový průtok vzduchu při p1komp, t1komp: 
  ̇   =  ̇       =  ,    ,  = 0,776   /        (5.1.2.11) 
 
Objemový průtok vzduchu za hodinu: 
  ̇   , =  ̇   ∙ 3600 = 0,637 ∙ 3600 = 2 794   /ℎ    (5.1.2.12) 
[48] 

5.1.3 POČET PROVOZNÍCH CYKLŮ ZA ROK 
Nyní si vypočítáme průměrný roční provoz kompresoru při napájení z větrné farmy a 

tím i počet cyklů za rok z vypočtené hodnoty průměrné roční výroby elektřiny. Z této hodnoty 
získáme průměrnou výrobu za hodinu: 
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  =       =            = 90,343          (5.1.3.1) 
 
Za použití elektrického příkonu kompresoru zjistíme, jak dlouho musí větrná farma elektřinu 
vyrábět pro jeho hodinový provoz: 
     =        =    ,   ,   = 3ℎ 42          (5.1.3.2) 

 
a tímto časem podělíme celkový čas za rok a získáme průměrnou dobu chodu kompresoru za 
rok: 
     =    ⋅      =    ⋅          = 2370ℎ 11         (5.1.3.3) 
 
Pokud jsme si určily čas k plnému natlakování kaverny 8h, tak dostaneme počet možných 
cyklů provozu za rok: 
      =      =      = 296        (5.1.3.4) 
 

5.2 NÁVRH AKUMULAČNÍHO ZÁSOBNÍKU TEPLA 
Nyní se budeme zabývat návrhem akumulačního výměníku, který bude sloužit k uložení 

tepla obsaženého ve stlačeném vzduchu, zároveň ke chlazení stlačeného vzduchu před 
vstupem do kaverny, ale také k ohřátí vzduchu před vstupem do expanzní turbíny. Při 
proudění vzduchu do podzemního zásobníku funguje jako chladič a při opačném proudění z 
kaverny ven plní funkci ohříváku. Zásobník tepla bude koncipován tak, aby byl schopen 
akumulovat všechno teplo. Teplotu vzduchu na výstupu z chladiče t1kav určíme 20°C. 
5.2.1 VOLBA MATERIÁLU PRO AKUMULACI TEPLA 

Tradičními užívanými materiály pro akumulaci tepla jsou voda a štěrk. Množství tepla, 
které je do nich možné naakumulovat je dáno hmotností a měrnou tepelnou kapacitou těchto 
materiálů.  

Z hlediska ceny je štěrk levný, snadno dostupný akumulační materiál a je hlavně 
používán pro akumulaci tepla ze vzduchových kolektorů. Zde je teplonosnou látkou horký 
vzduch ohřívaný v kolektorech. Jako štěrkový tepelný zásobník se používá izolovaná 
betonová nádrž, která je vyplněná štěrkem nebo oblázky. Mezi kameny štěrku proudí horký 
vzduch, který jim odevzdává teplo. Čím větší bude tzv. styčná plocha (celkový povrch 
kamínků), která připadá na 1 kg štěrku, tím lepší bude přenos tohoto tepla. Jako příklad si 
uvedeme krychli čediče o délce hrany 1 m, hmotnosti 2917 kg a povrchu pouze 6 m2. Vhodná 
pro akumulaci tepla je, ale pro příjem tepla z horkého vzduchu vhodná není kvůli své malé 
styčné ploše. Pokud však rozdrtíme tuto krychli na tisíc malých krychliček o objemu 1 cm3 a 
neuspořádaně naházíme do zásobníku, tak jejich výsledný povrch bude mít velikost 600 m2. 
Tím se styčná plocha stokrát zvětší a to má příznivý dopad pro přenos tepla. V zásobnících je 
používán štěrk o velikosti částic 1 až 5 cm, které by měly mít přibližně stejnou velikost kvůli 
dostatku volného prostoru mezi nimi pro průchod vzduchu. Zajistíme tím minimální pokles 
tlaku. Po získání potřebného tlaku v kaverně se okruh s kompresorem uzavře a vzduch začne 
proudit opačným směrem do okruhu turbíny. 

Při srovnání tepelné akumulace štěrkového a vodního zásobníku při nízkých teplotách je 
voda daleko výhodnější. Za prvé je levnější a za druhé se stejné množství tepla akumuluje v 
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třikrát menším objemu. My však volíme štěrkový zásobník, který je výhodnější pro teploty 
nad 100°C a není zde potřeba použití tepelného výměníku. 

Nebude zde docházet přenosu tepla konvekcí a zřetelně je dán teplotní rozdíl mezi 
jednotlivými vrstvami (viz obr.37). Jednotlivé kameny se dotýkají jen hranami, tudíž přenos 
tepla kondukcí je také minimální. Nevýhodou kameniva je nízká tepelná kapacita, kterou 
nahrazuje příliš velký rozměr zásobníku. [50] 
 

 
Obrázek 37: Schématické znázornění štěrkového zásobníku tepla [50] 

 
 

5.2.2 OBJEM A NÁVRH ROZMĚRŮ ZÁSOBNÍKU 
Chladící výkon:     =  ̇   ∙                  ∙        −       =    (5.2.2.1) 
 = 0,978 ∙    347 + 202  ∙ (347 − 20) = 0,978 ⋅ 1010,55 ⋅ 327 = 323 181   
 

Ze známé kalorimetrické rovnice vypočítáme velikost tepelného zásobníku pro potřebný 
chladící výkon:  = ∫     = ∫  š š                     (5.2.2.2) 
 
odtud bude 
     =  š ∙  š ∙        −              (5.2.2.3) 
 
kde měrná tepelná kapacita štěrku při 20°C je   (š) = 840  /  ∙   a jeho hustota odpovídá 
hodnotě  š = 1650   /  . 
 
 
Hmotnost štěrku tedy bude: 
  š =     ⋅ 3600 ⋅ 8  (š) ∙ (      −      ) = 323181 ⋅ 3600 ⋅ 8840 ∙ (347 − 20) = 33 885    
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V zásobníku předpokládáme lineární nárůst teploty a jeho střední teplotu po „nabití“ (ve 
středu zásobníku) uvažujeme jako poloviční hodnotu teploty maximální možné. Kvůli 
zvolenému průběhu teploty bude hmotnost štěrku dvojnásobná. 
  =  š ⋅ 2 = 33885 ⋅ 2 = 67 770         (5.2.2.4) 
 
Objem štěrku dopočítáme ze vztahu: 
  š =   š =          = 41,07           (5.2.2.5) 
 
K získání skutečného vnitřního objemu tepelného zásobníku Vz musíme ještě uvažovat 
s pórovitostí, která se u drobného štěrku udává 42 %. Pórovitost materiálu je definována jako 
poměr objemu dutin Vd k celkovému objemu materiálu Vš. V našem případě bude tedy vztah 
vypadat takto: 
 0,42 =    š =>    = 0,42 ⋅  š = 0,42 ⋅ 41,07 = 17,251      (5.2.2.6) 
 
Součet objemu dutin a objemu štěrku nám určí vnitřní objem tepelného zásobníku Vz. 
   =   +  š = 8,6268 + 20,54 = 58,323        (5.2.2.7) 
 

Půdorys prostoru vyplňující štěrk bude čtvercového tvaru o rozměrech 3×3m a z toho 
plyne, že výška vyplněného prostoru bude:  

 ℎ =    ⋅ =   ,    ⋅ = 6,48          (5.2.2.8) 
 

Betonové stěny tepelného akumulátoru budou tepelně izolovány a musí splňovat i 
požadované zkoušky těsnosti, aby nedocházelo k velkým tepelným ani tlakovým ztrátám. 
Světlost připojovacího potrubí DN125 bude stejná jako na výstupním hrdle kompresoru, takže 
nebude nutná redukce po celé délce trasy. 
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Obrázek 38: Řez tepelným štěrkovým zásobníkem 
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5.2.3 OHŘEV ŠTĚRKU 
Nyní si určíme teplotu štěrku po vychlazení vzduchu na 20 °C před vstupem do 

kaverny. Budeme vycházet z Newtonova zákona pro ochlazování, který nám vyjadřuje vztah 
(5.2.3.1). [45] 
  =  ⋅  ⋅ (  −   )         (5.2.3.1) 
 
Po substituci našimi hodnotami bude vztah vypadat takto: 
     =   ⋅  ⋅ (      −  š)        (5.2.3.2) 

 
Hodnotu součinitele přestupu tepla si stanovujeme a=20 W/m2·K. Velikost 

teplosměnné plochy, přes kterou bude přestup tepla ze vzduchu do štěrku probíhat a opačně, 
budeme muset dopočítat. Uvažujeme, že jedna částice štěrku bude mít tvar krychle o délce její 
hrany a=5 cm. Styčnou plochu jedné částice tedy dopočítáme ze vztahu pro povrch krychle. 
  č = 6 ⋅   = 6 ⋅ 5 = 150    = 0,015         (5.2.3.3) 

 
Pro získání počtu krychliček nahrazující oblázky štěrku použijeme vypočtenou hodnotu 

pro objem štěrku Vš. Objem jedné částice Vč vypočítáme ze vzorce pro objem krychle. 
  č =   = 5 = 125    = 0,000125         (5.2.3.4) 
 
Počet částic v celém objemu štěrku dostaneme: 
  =  š č =   ,   ,      = 164 320       (5.2.3.5) 

 
a pro získání celkové styčné plochy vynásobíme tuto hodnotu styčnou plochou jedné částice: 
  =  č ⋅  = 0,015 ⋅ 164320 = 2 464,8        (5.2.3.6) 

 
Nyní dosadíme do vztahu (5.2.3.2): 
 323181 = 20 ⋅ 2464,8 ⋅ (620,74 −  š)  =>   š = − 323181 − (20 ⋅ 2464,8 ⋅ 620,74)20 ⋅ 2464,8  

 = 614,18   
  š = 614,18 − 273,15 = 341,03 °  
 
a dopočítáme si teplotní spád, který vzniká při vstupu vzduchu z kompresoru na teplosměnné 
plochy částic štěrku: 
 Δ =       −  š = 347,59 − 341,03 = 6,6 °      (3.2.3.7) 

 
Střední teplota štěrku „nabitého” zásobníku je tedy 170 °C a tepelné ztráty volíme 10%, 

což je 17 °C. Při „vybíjení” zásobníku začne vzduch nejprve proudit chladnějšími vrstvami 
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štěrku směrem k vrstvám teplejším, kde na výstupu uvažujeme, že teplota vzduchu bude 
dosahovat hodnoty 300 °C. 

 
Obrázek 39: Předpokládaný lineární průběh teploty 
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5.3 NÁVRH EXPANZNÍ TURBÍNY 
K požadovanému získání elektrické energie si zvolíme nejjednodušší způsob, a to 

expanzi horkého vzduchu ve vysokoteplotní expanzní turbíně. Do ní bude přiváděn potrubím 
s armaturami skladovaný vzduch přes komponenty zajišťující odloučení vlhkosti popř. tuhých 
částic a ohřev na příslušnou teplotu. Požadovaný elektrický výkon na svorkách generátoru 
činí 1MW. V návrhu nám ohřev resp. předehřev vzduchu zajišťuje štěrkový tepelný 
akumulátor a konečný ohřev bude mít za úkol kogenerační stanice s tepelným výměníkem 
spaliny/vzduch. Provoz bude probíhat v daném rozmezí tlaků a teplot, což nám určí provozní 
parametry turbíny. Hodnoty nám budou značně ovlivňovat tepelné a tlakové ztráty v 
tepelných výměnících a nepatrně v potrubním kanále a armaturách. Uvažujeme otevřenou 
soustavu, tzn. že počítáme se ztrátami v podobě tepla vypouštěného do atmosféry a při 
výpočtu výkonu jsou dále zanedbávány vstupní a výstupní rychlosti do a z turbíny. 
 
5.3.1 RADIÁLNĚ AXIÁLNÍ TURBÍNA 

Radiálně axiální turbíny jsou používány hlavně u malých plynových turbín (od desítek 
kW až do jednotek MW), u menších a středně velkých přeplňovacích turbodmychadel, u 
parních turbín na menší tepelné spády (od stovek kW až do jednotek MW) a u různých typů 
expanzních turbín (např. v zařízeních pro dělení plynu (vzduchu) podle Lindeho principu, 
heliová turbína v kryogenní technice, např. pro dosažení supravodivosti – PBS Velká Bíteš). 
Ve většině těchto aplikací je turbína tvořená pouze jedním radiálně axiálním stupněm, a proto 
vlastní stupeň je doplněn zařízením pro přívod pracovní látky (spirální skříň, vstupní hrdlo), 
zařízením pro odvod pracovní látky (výstupní hrdlo) a dalším navazujícím příslušenstvím. 
Používá se i dvoustupňové uspořádání, zpravidla s paralelními rotory upevněnými letmo na 
hnacích hřídelích převodovky. U parních turbín se někdy kombinuje jeden radiálně axiální 
stupeň a několik stupňů axiálních. [47] 

 

 
Obrázek 40: Rotor radiaxiální turbíny [51] 
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Radiálně axiální turbína bývá zpravidla vybavena spirální skříní s tangenciálním 
přívodem pracovní látky, kdy expanze ve statoru probíhá částečně již ve spirální skříni a 
pokračuje v bezlopatkovém rozvaděči BLR (obr. 41). Může také částečné probíhat 
v lopatkové řadě s  prohnutými (obr. 40) nebo s přímými lopatkami. [42] 
 

 
Obrázek 41: Základní koncepce radiálně axiální turbíny s bezlopatkovým rozvaděčem BLR a spirální skříní [47] 

 
Obrázek 42: Základní koncepce radiálně axiální turbíny s prohnutými rozváděcími (statorovými)lopatkami a 

spirální skříní [47] 
 
Pracují ve velkém rozsahu pracovních podmínek, zejména teplot: 

a) u malých plynových turbín ve stacionárních aplikacích (např. v decentralizované 
kombinované výrobě elektřiny a tepla) v současné době na vstupu do turbíny 850 – 
950 °C, v této teplotní úrovni lze provést exponované části bez chlazení, ale lze 
očekávat vzrůst této teploty, 

b) u malých plynových turbín v leteckých aplikacích na vstupu do turbíny 1200 – 1300 
°C, chlazení exponovaných částí je nezbytné, 

c) u přeplňovaných turbodmychadel je vstupní teplota 500 – 800 °C (850 °C), 
d) u parních turbín je nejčastěji vstupní teplota 180 – 400 °C, 
e) expanzní turbíny mohou pracovat rovněž při velmi rozdílných vstupních teplotách: 

− při redukci zemního plynu v soustavě dálkových plynovodů při teplotách blízkých 
teplotě okolí, 

− v zařízení na dělení plynů při teplotách -100 až -180 °C i nižších, 
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− v kryogenní technice pro zabezpečení supravodivosti při teplotách blízkých 
absolutní nule. [47] 

 
Obrázek 43: Dispozice turbíny s radiálním vstupem a axiálním výstupem [47] 

 
5.3.2 PARAMETRY TURBÍNY 

Na tlaku vzduchu po výstupu z kaverny se promítnou patřičné tlakové ztráty a to 
zejména v tepelném zásobníku, kde jeho účinnost uvažujme 80%. Pokud tedy na začátku 
provozu dosahujeme tlaku 1500 kPa na výstupu z kaverny, pak vstupní tlak do turbíny p1turb 
předpokládáme po celou dobu provozu 1000 kPa. O snížení tlaku před vstupem do turbíny se 
nám postará regulační armatura. Teplotu vzduchu na vstupu do turbíny t1turb budeme uvažovat 
maximálně 300°C, na kterých se nám ohřeje v tepelném akumulátoru. Teplota na výstupu z 
turbíny nemůže dosahovat hodnot pod 0°C, aby zde nevznikaly technické problémy v podobě 
namrzání lopatek, výstupního hrdla atd. Pro výpočet tlaku na výstupní přírubě volíme 
výstupní teplotu vzduchu t2,iz,turb=25°C, ať je zde případná rezerva a uvažujeme s adiabatickou 
expanzí ideálního plynu. Výpočet izobary vychází pouze ze základních fyzikálních zákonů. 
Pro adiabatický děj platí rovnice: 

   ⋅    =   ⋅    =>      =               (5.3.2.1) 
 

Ze stavové rovnice na vstupu a výstupu je odvozena změna měrného objemu v závislosti na 
teplotě a tlaku v daném místě: 
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  ⋅   =  ⋅   =>   =  ⋅            (5.3.2.2) 
   ⋅   =  ⋅   =>   =  ⋅           (5.3.2.3) 
 

a tyto rovnice dosadíme do rovnice (5.3.2.1) 
     =        <=>      =   ⋅     ⋅      =>      =      ⋅       =>      =     ⋅          (5.3.2.4) 

 =>      =           =            

     =                     (5.3.2.5) 
 

 
Obrázek 44: Adiabatická a izotermická expanze [45] 

 
Z této rovnice si potom vyjádříme p2 v našem případě p2,iz,turb 
   ,  ,    =    ,  ,        ,            ,       ⋅       =        ,         ,    ,  ,   ⋅ 1000 = 101,5     (5.3.2.6) 
 

Skutečná teplota t2turb bude na výstupu vyšší, oproti předpokládané ideální 
(izoentropické), pomocí které se z adiabatického průběhu dopočítal tlak. Při reálném proudění 
dochází například k obtékání lopatek, vírům v mezilopatkovém kanále, odtrhávání proudu 
tekutiny od lopatek a podobně. 
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Obrázek 45: Znázornění izoentropické a skutečné práce turbíny v i-s diagramu 

 
Tyto reálné ztráty jsou postihnuty vnitřní termodynamickou účinností, která je 

odhadnuta ve výši 82%, a poté je z izoentropické práce, resp. skutečné práce dopočítaná 
výsledná výstupní teplota z turbíny t2turb: 

     =       =      ,     ⋅  ,          ,     ⋅  ,         ,     ⋅  ,          ,   ⋅  ,       (5.3.2.7) 

 
z něj potom 
      ,     ⋅   ,    =      ,     ⋅   ,    −     ⋅       ,     ⋅   ,    −      ,   ⋅   ,   

           (5.3.2.8) 
 

Při určování teploty t2,turb použijeme hodnoty měrných tepelných kapacit z tab. 1. Hodnoty 
jsou dopočítány z [45].  

t [°C] cp [kJ/kg·K] 
15 1,0056442 
25 1,0063242 
60 1,0090346 
90 1,01223 
300 1,0565745 

Tabulka 5: Hodnoty měrné tepelné kapacity v závislosti na teplotě 
 

Nyní dosadíme do předcházející rovnice (5.3.2.8) 
      ,     ⋅   ,    = 

 = (1,0565745 ⋅ 573,15) − 0,82 ⋅ [(1,0565745 ⋅ 573,15) − (1,0063242 ⋅ 298,15)] = 
 = 355,03      
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a abychom dostali teplotu t2,turb budeme iteračně hledat podle tabulky 5. Odhadujeme teploty, 
dokud daný součin není v rozmezí, a to určujeme co nejužší. 
 
ITERAČNÍ VÝPOČET: 
 
t0=60°C ; cp(t0)=1,0090346 kJ/kg·K =>   =   (  ) ⋅   = 1,0090346 ⋅ 333,15 = 
 = 336,16   /   
 
t2=90°C ; cp(t2)=1,01223kJ/kg·K =>   =   (  ) ⋅   = 1,01223 ⋅ 363,15 = 367,59   /   
   ,    −     −   =   ,    −     −    

kde   ,    = 355,03   /   
   ,    =   + (  −   ) ⋅    ,    −      −   = 60 + (90 − 60) ⋅ (355,03 − 336,16)367,59 − 336,16 = 78°  

 
Nyní si ze vztahu (5.3.2.9) vypočítáme měrnou práci turbíny aT pomocí diagramu, kde 

práce je rozdílem entalpií, resp. součinem teploty a měrné tepelné kapacity v daném místě. 
   =   −   =   (  ) ⋅   −   (  ) ⋅         (5.3.2.9) 
   =      ,     ⋅   ,    −      ,     ⋅   ,    = 1,0565745 ⋅ 573,15 − 355,03 = 
 = 250,546   /   
 

Vztah (5.3.2.10) pro vnitřní výkon turbíny Pi nám poslouží k dosazení do vztahu 
(5.3.2.11) svorkového výkonu generátoru pro PSV=1MW a dále k získání potřebného 
hmotnostního průtoku vzduchu turbínou. Plynová turbína předá svou kinetickou energii v 
podobě kroutícího momentu z převodovky s účinností hPŘ= 95%, které zohledňují veškeré 
ztráty vznikající v převodovce na hřídel generátoru.  Samotnou účinnost generátoru 
předpokládáme hGEN 96,5%, kdy nám zohledňuje vliv veškerých ztrát vznikajících 
v generátoru. 

   =  ̇ ∙             (5.3.2.10) 
    =   ∙      ∙     =  ̇ ∙   ∙      ∙          (5.3.2.11) 
  ̇ =      ∙     ∙    =  ∙      ,   ∙   ∙ ,  ∙ ,   = 4,35   /     (5.3.2.12) 
 

Jmenovitou světlost potrubí na vstupu do turbíny dostaneme z rovnice kontinuity 
(5.3.2.13) pomocí průřezu proudu vzduchu, kde hodnotu rychlosti proudění si volíme 
c=25m/s (nevolíme vyšší jak 40 m/s). 
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 ̇ =  ∙  ∙              (5.3.2.13) 
 

Hustotu vzduchu při tlaku p=1000 kPa a teplotě t=300°C k získání měrného objemu 
dopočítáme z rovnice 

  =    ⋅ ⋅               (5.3.2.14) 
 

kde veličiny 
 
r0=1,276 kg/m3 

p0=100 000 Pa 
g=0,00366 K-1 

[42]  = 1,2760,00366 ⋅ (300 + 273,15) ⋅ 1 ⋅ 10 10 = 6,0828   /   

 
a dosadíme do rovnice (5.3.2.13)  

 =  ̇ ⋅   =  ̇ ⋅ 1  = 4,35 ⋅ 16,082825 = 0,0286   
 
Vnitřní průměr přívodního potrubí dostaneme ze vzorce pro obsah kruhu: 
  =  ⋅   =>  =   ⋅  =   ⋅ ,     = 0,191       (5.3.2.15) 

 
což nám určuje přívodní potrubí o světlosti DN 200. 
 
5.3.3 NABÍDKA VYSOKOTEPLOTNÍ EXPANZNÍ TURBÍNY 

Na zpracování tlakového spádu budou použity dva radiaxiální stupně vysokoteplotní 
expanzní turbíny STG II, kterou nám nabízí firma PBS Energo a.s. Velká Bíteš. Obsah 
technické nabídky turbosoustrojí s příslušenstvím a dispozici turbíny najdeme v příloze č.1. 
Tlakový poměr by se měl pohybovat v rozmezí 0,4 až 0,5, a proto musí být expanze rozdělena 
do dvou stupňů kvůli získání lepší účinnosti. Expanzní tlakový poměr stupně by měl mít 
hodnotu kolem √12 = 3,464, a přitom by měl být o trochu vyšší druhý stupeň. Abychom se 
přiblížili k zmiňovaným parametrům, volíme výstupní tlak z prvního stupně turbíny 0,35 
MPa. Tlakový expanzní poměr prvního stupně bude 
   ,     ,  =   ,  = 2,857         (5.3.3.1) 
 
a stupně druhého tedy 
  ,   ,    = 3,448         (5.3.3.2) 
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Vysokoteplotní expanzní turbína ..................................... STG II – 1,0 – 1,2 / 0,104 
medium …………………………………………………… vzduch 
typ oběžného kola: 1. stupeň …………………………... RA 
   2. stupeň …………………………... RA 
Vstup: 
tlak na rychlouzávěrném ventilu …………………………. 1 MPa 
teplota na rychlouzávěrném ventilu ……………………… 300 °C 
průtočné množství vysušeného vzduchu ( max) …………. 16,2 t/h 
Výstup: 
tlak na výstupní přírubě …………………………………... 0,104 MPa  
Převodovka – čelní se dvěma rychloběžnými hřídeli: 
otáčky …………………………………………………….. 23 300 / 3000 / 16 000 ot / min 
Generátor – asynchronní: 
výkon na svorkách generátoru (cos f = 0,85) …………… 1000 kWe 

otáčky generátoru ………………………………………… 3000 ot / min 
napětí / frekvence ………………………………………… 6 300 V / 50 Hz 
účinnost …………………………………………………... 0,965 
 
5.3.4 DOBA PROVOZU JEDNOHO CYKLU 

Nyní se zaměříme na čas, po který nám bude turbosoustrojí schopné provozu. Vyjdeme 
opět ze stavových rovnic (pro m kg pracovní látky) pro dva očekávané případy, kdy první 
bude vyjadřovat stav plného „nabití“, tedy tlak vzduchu v kaverně je p1=1,5 MPa při 
konstantní teplotě t=10 °C. Druhý případ nastane, pokud tlak v kaverně poklesne na hodnotu 
p2, která se odvíjí od tlakových ztrát v tepelném zásobníku s potrubím a tlaku na vstupu do 
turbíny o hodnotě 1 MPa. Tento stav nám také ukončuje výrobu elektřiny a pro další provoz 
je nutné kavernu opět natlakovat vzduchem nad tuto hodnotu. Tlak p2 určíme pomocí námi 
zvolených tlakových ztrát, a to 20 % v tepelném zásobníku. 

   =  ⋅    , = 1,25           (5.3.4.1) 
   ⋅  =   ⋅  ⋅   =>    =   ⋅  ⋅        (5.3.4.2) 

 
   ⋅  =   ⋅  ⋅   =>    =   ⋅  ⋅        (5.3.4.3) 
 

Objem V nám udává prostor kaverny a je pro oba případy konstantní. Plynovou konstantu r si 
dopočítáme ze vztahu 
  =    =     ,   ,  = 287,096  /  ⋅        (5.3.4.4) 
 
kdy Rm je univerzální plynová konstanta a její hodnota je 8314,3 J/kmol·K. M=28,96 kg/kmol 
a udává nám molární hmotnost suchého vzduchu. 
   = 1,5 ⋅ 10 ⋅ 7200287,096 ⋅ 283,15 = 132 855,66    

 



                          VUT BRNO                                  DIPLOMOVÁ PRÁCE                                BRUNO KRATSCHMER  
                          FSI EÚ                             AKUMULACE ELEKTRICKÉ ENERGIE                                                2013  

                                                             Z OEZ 
 

68 
 

  = 1,25 ⋅ 10 ⋅ 7200287,096 ⋅ 283,15 = 110 713,05    

 
Rozdíl hmotností vzduchu Dm mezi oběma stavy a následné vydělení hmotnostním průtokem 
vzduchu turbínou nám určí dobu tturb, po kterou je systém schopen nepřetržitého provozu. 
 Δm = m − m = 132855,66 − 110713,05 = 22 142,61      (5.3.4.5) 
      =    ̇ =      ,   ,  = 5 090  = 1 ℎ   25         (5.3.4.6) 
 
K účinnosti celého systému se můžeme dopočítat součinem všech účinností jednotlivě 
zapojených komponent: 
  =   ⋅   ⋅     ⋅   Ř ⋅     = 0,96 ⋅ 0,8 ⋅ 0,82 ⋅ 0,95 ⋅ 0,965 = 0,577 = 58 %(5.3.4.7) 
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6. TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
 

Pro stanovení ekonomiky provozu je potřeba znát, jaké množství z naakumulované 
elektrické energie jsme schopni za rok vyrobit, ale také v jaké době jsme schopni elektřinu 
dodávat. Náš systém disponuje elektrickým výkonem 1000 kW a je navržen pro akumulaci 
elektřiny z větrných elektráren, ale i z elektrorozvodné sítě.  

Porovnáme tedy případy, kdy budeme spoléhat jen na vyrobenou elektřinu z větrné 
farmy, což nám určí počet provozních cyklů za rok. V druhém případě budeme akumulovat 
elektrickou energii ze sítě, a to v noci kvůli kupní ceně elektřiny. V případě třetím využijeme 
elektrické energie pro akumulaci opět ze sítě, a to jednou v noci a jednou přes den, kdy 
v obou případech budeme připraveni na dodávku ve špičce. 

 

6.1 VÝPOČET TRŽBY ZA VYROBENOU ELEKTRICKOU ENERGII 
ERU vychází při stanovení výkupních cen ze zákona č. 180/2005 Sb., který zajišťuje, že 

hodnota výkupní ceny nesmí  meziročně klesnout o více než 5%. Také musí být zachován 
základní princip podpory obnovitelných zdrojů energie, což je jejich návratnost. 

U naší elektrárny s tlakovou akumulací, jsme se rozhodli pro státní výkup, kdy veškerou 
vyrobenou energii budeme prodávat distributorovi, který je povinen ji od nás odebrat. 
V prvním případě budeme brát výkupní cenu z větrných elektráren se zelenými bonusy pro 
rok 2013, která činí 3,69 Kč/kWh. V případě druhém a třetím bude výkupní cena ve vysokém 
tarifu 3,2 Kč/kWh. Naše výkupní cena se bude jednou ročně navyšovat o tzv. „inflační 
položku“, která je stanovena na 2-4%. My budeme ve výpočtech uvažovat se zvýšením 
minimálním o 2% a výnos elektrárny se stlačeným vzduchem vypočítáme: 

   =   č í        á        ⋅     ⋅  1 +    .  ýš  í       (6.1.1) 
 
Budeme také uvažovat provozní náklady, které budou u systému 200 000 Kč. Tyto 

peníze budou sloužit oprávněným osobám, které se budou během roku starat o 
bezproblémový chod elektrárny. Pokud provozní náklady NPSV odečteme od výnosu VSV, tak 
nám vyjde čistý roční zisk z výkupu Cash flow (CF) bez nákladů na akumulaci: 

   =   −             (6.1.2) 
 
Náklady na akumulaci budou vypočítány z počtu cyklů za rok, potřebného počtu 

provozních hodin kompresoru pro „nabití“ systému, elektrického příkonu kompresoru a ceny 
za jednu kilowatthodinu: 

   =      ⋅  ⋅  ⋅            (6.1.3) 
 
Čistý roční výnos zjistíme z rozdílu ročních výnosů a nákladů: 
    =   −          (6.1.4) 
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Za jak dlouho bude investice do systému zplacena a zároveň za jak dlouho nám začne 
systém vydělávat nám ukážeí doba návratnosti:  

   =                (6.1.5) 
 

Nyní si v tabulce 6 ukážeme celkové investiční náklady systému. 
 

Elektrárna s tlakovou akumulací 
Položka Náklady v Kč 

Šroubový kompresor 2 700 000 
Tepelný zásobník se štěrkem 700 000 
Potrubí s armaturami a izolací 300 000 

Turbosoustrojí 14 790 000 
Vyvedení výkonu VN 2 100 000 

Investiční náklady celkem NiE 20 590 000 
Tabulka 6: Náklady na systém s tlakovou akumulací 

 

6.1.1 VÝNOS PŘI NAPÁJENÍ Z VTE 
V prvním případě uvažujeme, že budeme nakupovat elektrickou energii z větrných 

elektráren a to za cenu síťové elektřiny 1 Kč/kWh. Vycházíme z předešlého výpočtu pro počet 
provozních cyklů kompresoru za rok (296) a provozní doby po jednom cyklu. Roční výnos 
bez nákladů na akumulaci tedy je: 
   = 296 ⋅ 1,42 ⋅ 1000 ⋅ 3,69 ⋅  1 + 2100 = 1 578 287  č 
 
Čistý roční zisk se zelenou dotací bez započtených nákladů na akumulaci: 
   = 1578287 − 200000 = 1 378 287  č 
 
Náklady na akumulaci: 
   = 296 ⋅ 8 ⋅ 333,9 ⋅ 1 = 790 675  č 
 
Rozdíl ročních nákladů na akumulaci a výnosů nám udává čistý roční výnos: 
    = 1378287 − 790675 = 587 612  č 
 
Z doby návratnosti zjistíme, kdy bude investice do systému splacena: 
   = 20590000587612 = 35     14   í 
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6.1.2 VÝNOS PŘI NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ ZA CENU NÍZKÉHO TARIFU 
V druhém případě budeme odebírat elektřinu ze sítě v době nízkého tarifu. Bude se tak 

dít v noci, aby byl systém schopen provozu při ranní špičce. Nákupní cenu uvažujeme 1 
Kč/kWh. Počet cyklů za rok zvolíme 360 s tím, že 5 dní si necháme rezervu pro případné 
revize. 

   = 360 ⋅ 1,42 ⋅ 1000 ⋅ 3,2 ⋅  1 + 2100 = 1 668 557  č 
   = 1668557 − 200000 = 1 468 557  č 
   = 360 ⋅ 8 ⋅ 333,9 ⋅ 1 = 961 632  č  
    = 1468557 − 961632 = 506 925 

   =       = 20590000506925 = 40     225   í 
 
 

6.1.3 VÝNOS PŘI NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ ZA CENU NÍZKÉHO I VYSOKÉHO TARIFU 
V případě třetím uvažujeme odběr elektřiny opět ze sítě jak v době nízkého tarifu, tak v době 
vysokého tarifu. Systém bude schopný provozu dvakrát denně o ranní a večerní špičce a počet 
cyklů za rok tedy bude 720. Nákupní cenu elektřiny pro akumulaci uvažujeme 1,5 Kč/kWh. 
   = 720 ⋅ 1,42 ⋅ 1000 ⋅ 3,2 ⋅  1 + 2100 = 3 337 113  č 

   = 3 337 113 − 200000 = 3 137 113  č 
   = 720 ⋅ 8 ⋅ 333,9 ⋅ 1,5 = 2 884 896  č  
    = 3137113 − 2884896 = 252 217  č 

   =       = 20590000252217 = 81     232   í 
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Obrázek 46: Návratnost systému s různými zdroji pro akumulaci 
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7. ZÁVĚR 
V této diplomové práci se zabývám akumulací elektrické energie, která je dodávána 

z obnovitelných energetických zdrojů, a to konkrétně z již fungující větrné farmy. U této 
skupiny čtyř větrníků jsem si z průměrných hodnot rychlosti větru pro danou lokalitu 
vypočítali její průměrný roční výkon. Od tohoto výkonu se odvíjí počet možných „nabití“ 
systému za rok a s tím tedy související počet provozních cyklů. Tento projekt má za úkol 
uchovat vyrobenou elektřinu z OEZ na období, kdy je po ní větší poptávka, čímž myslíme 
špičkovou elektrickou energii. Akumulace je samozřejmě závislá na povětrnostních 
podmínkách, ale ne zrovna v době, kdy  potřebujeme dodávat elektřinu do sítě.. Tento systém 
lze použít i jako záložní zdroj v situaci, kdyby nastala porucha nějakého zdroje a hrozil by 
výpadek dodávky. 

V návrhu je detailně zpracována tlaková akumulace za použití potřebných komponent 
ke splnění funkčnosti celého systému. Uvažuji zde propojit potrubní trasou šroubový 
kompresor s navrženým štěrkovým tepelným zásobníkem pro potřebný opětovný ohřev, ze 
kterého je vzduch směřován do podzemní kaverny. K transformaci tlakové a tepelné energie 
na energii elektrickou nám poslouží vysokoteplotní expanzní turbína s asynchronním 
generátorem o výkonu na svorkách 1000 kW připojená potrubím s armaturami ke 
zmiňovanému tepelnému akumulátoru. Účinnost systému schopného akumulace z OEZ je 
necelých 58 %. 

Z hlediska ekonomického jsem zhodnotil potřebný příkon pro akumulaci jak ze zdrojů 
obnovitelných, tak i ze sítě, do které je převážná část dodávána ze zdrojů neobnovitelných. 
Nejrychlejší návratnost finančních investic do systému mi vyšla u akumulace z větrných 
elektráren a to díky tomu, že jsem nákup elektřiny počítal za cenu nízkého tarifu 1Kč/kWh a 
prodej za částku odpovídající výkupu elektřiny z VTE se zelenými bonusy, to jest 3,69 
Kč/kWh. I přesto mi ale návratnost investic vyšla za 35let. Druhý v pořadí skončil systém 
s odběrem ze sítě v noci opět za cenu nízkého tarifu, ale prodej uskutečňujeme v cenách 
elektřiny ve špičce tj. 3,2Kč/kWh. Zde mi návratnost vyšla ještě o pět let později tedy celkově 
40 let. Nejhůře dopadla zvolená varianta s odběrem ze sítě za cenu jak nízkého, tak vysokého 
tarifu, tedy s akumulací a pozdější transformací probíhající dvakrát denně. Nákup elektřiny 
v nízkém a vysokém tarifu jsem zprůměroval na částku 1,5 Kč/kWh a prodej bych opět 
uvažoval ve špičce. V tomto případě se ukázalo, že by systém vykazoval nejmenší roční 
zisky, i když by byl využit dvakrát tolik častěji, než-li v předchozích případech. Návratnost 
zde byla za 81 let. 

Na závěr lze říci, že je možné tímto způsobem energii uschovat a později využít v době 
potřeby, ale zdá se to být varianta ekonomicky nevýhodná. Výstavba takovéhoto díla je také 
poměrně náročná a jsme také omezeni výběrem vhodných lokalit. Vidím zde potenciál pokud 
by byly tyto systémy postaveny ve větším počtu a jejich provoz by na sebe časově navazoval. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

OEZ obnovitelné energetické zdroje 
RAM Rechargeable Alkaline Manganese = alaklické primární dobíjitelné články 
AFC Alkaline Fuel Cell = alkalické palivové články 

PAFC Phosphoric Acid Fuel Cell = palivové články s kyselinou fosforečnou 
PEMFC Proton Exchange Membrane Fuel Cell  = palivové články s polymerovou 

polopropustnou membránou 
SOFC Solid Oxide Fuel Cell = pal. články s tuhými polopropustnými keramickými 

elektrilyty 
EDLC Electric Double Layer Capacitor  = dvouvrstvý elektrický kondenzátor 
SMES Superconducting Magnetic Energy Storage = supravodivé magnetické 

akumulátory 
UPS Uninterruptible Power Supplies = záložní jednotka 
PVE přečerpávací vodní elektrárna 

CAES Compressed air energy storage = akumulace energie ve stlačeném vzduchu 
VTE větrná elektrárna 
BLR bezlopatkový rozvaděč 
CF Cash flow 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 
Příloha č.1 Cenově technická nabídka turbosoustrojí STG2 a jeho dispozice. 












