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ABSTRAKT 
Cílem této práce je seznámit čtenáře o problematice akumulace velkých objemů elektrické 

energie. Jsou nastíněny možnosti jejího provedení, jakými prostředky je možno toho dosáhnout.  

V další části práce jsou popsány možnosti připojení disperzních zdrojů k síti z pohledu ERÚ, 
popřípadě z pohledu UCTE, schopnost akumulování přiměřených objemů z obnovitelných zdro-
jů, nejnovější trendy v této oblasti a predikce budoucího vývoje. 

Následujícím postupem jsou vybrány nejvhodnější dva druhy akumulace energie s ohledem 
na optimální řešení dané problematiky, porovnáním jejich základních parametrů vyhodnotím cel-
kovou bilanci. 

Dalším bodem práce je pokusně zrealizovaný malý model akumulace prostřednictvím vodí-
kového cyklu tzn., že pomocí elektrolyzéru a metalhydridového zásobníku se uskutečňuje energe-
tická akumulace. 

Závěrem práce je zhodnocení celého projektu, jak z hlediska částečně ekonomického, tak 
zejména z hlediska perspektivního využití pro provoz elektrizační soustavy. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  akumulace energie; kyslík; metalhydridový zásobník; vodíkový aku-
mulační cyklus; vanadová redoxová baterie;  
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ABSTRACT 
The purpose of this pursuit is to introduce the reader about the questions of the accumulation 

of the electric energy and to outline possibilities of its design and what instruments is possible to 
get it.  

The other purpose is to inscribe possibilities of today´s attachment of dispersive sources  to 
the net from the sight of the ERU, eventually from the sight of the UCTE. This persuit describes 
the posibility of the accumulation  of adequate dimensions from renewable resources, the modern 
trends in this area and the prediction of future progress. 

The two most proper types of the energy accumulation are chosen by the following process 
with regarding to the optimal resolution of the given questions.  The general balance will be ana-
lysed by the comparison of their basic parameters. 

The other point of this pursuit is to try to realize a small model of the accumulation through 
the hydrogen´s cycle, it comes to that we can develop the efficiency and influence by the help of 
the electrolyzer and the metalhydride reservoir is realized energy of accumulation . 

In the conclusion of this pursuit is the appreciation of the whole project with the view of 
partly economical and especially with the view of the prospective usage into the electric grid.  

 

KEY WORDS:  accumulation of energy; hydrogen accumulation; metalhydrid storage; 
oxygen; vanad redox battery 
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1 ÚVOD 
Akumulace velkých objemů energie je dnes v převážné většině uskutečňováno pomocí pře-

čerpávacích elektráren. Ano, přečerpávací elektrárny jsou velkým akumulátorem a v podstatě je-
diným možným řešením. Jestliže někdo namítá, že tato funkce je vcelku zbytečná a drahá, že sta-
čí např. v nočních hodinách snížit výkon elektráren, ten není obeznámen s problematikou energe-
tiky, zejména pak s fyzikálními podmínkami najíždění a odstavování turbosoustrojí.  

Celkově se dá konstatovat, že akumulace je jednou ze základních problémů dnešní energeti-
ky. Pokud je již celkem uspokojivě vyřešena výroba energie a její výroba v normálním zatížení 
vzhledem k dennímu diagramu zatížení, pak zejména špičkový provoz a náhlé propady (výkyvy) 
spotřeby – dodávky, stále představují problém, který je nutné urychleně vyřešit.  

V soustavě UCTE, jehož jsme členy od roku 1995, funguje tzv. solidárnost, což znamená, že 
v době špiček, popřípadě v náhlých propadech spotřeby energie nám vypomohou krátkou stimu-
lací. Zde se fakticky dostáváme do konfliktu s ekonomickou stránkou dané věci, nebo-li cena za 1 
MWh energie v záskoku je přibližně 2x až 3x dražší než normální běžná cena.  

Dalším aspektem vhodnosti akumulace je její zapojení při výrobě energie z obnovitelných 
zdrojů. Prudké nárůsty nebo poklesy výroby by mohly být účinně kompenzovány vhodnými 
akumulačními prostředky. Přečerpávací elektrárny tento požadavek splňují, leč mají až příliš vel-
kou kapacitu a nemohou účinně ovlivňovat místní distribuční sítě, do kterých obyčejně bývají za-
pojeny tyto disperzní zdroje.           
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2  PŘIPOJENÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ DO SÍTĚ 

2.1 Aktuální téma – obnovitelné zdroje energie  
Světové zásoby neobnovitelných zdrojů klesají a jejich spotřeba se neustále zvyšuje 

v závislosti na vzrůstající životní úrovní rozvíjejících se zemí v čele s Čínou a Indií, kde tyto ze-
mě představují 1/3 všech lidí na planetě. Následující tabulka udává přibližné odhady zbylých 
energetických surovin. 

Primární energetický zdroj Energetický obsah [GJ] 

Přírodní plyn 123,51.10  

Ropa 124,18.10  

Uhlí 132,01.10  

Uran 123,54.10  

Tab. 2-1: Celkové světové zásoby a jejich energetický ekvivalent k roku 1980 [1] 

 Pokud zahrneme všechny země označované zkratkou BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína), 
které mají největší potenciál dohnat vyspělé ekonomiky v čele s USA a EU je jasné, že další eko-
nomický vzrůst přinese i vyšší nároky na energetickou potřebu.  

Je pravdou, že například Brazílie je již se svým etanolovým hospodářstvím z cca 40% nezá-
vislá na ropě pro dopravu. Totéž se již nedá říci o Číně, ani Indii, kde množství obyvatel nedovo-
luje zemědělskou činnost v takovém rozsahu, aby nejen uživili sebe sami, natož pěstovali etano-
lové nebo řepkové odnože pro dopravu. 

Konkrétně pro Brazílii je však částečně kontroverzní situace, kdy za zúrodňováním lánů     
pro pěstování energetických plodin stojí kácení deštných pralesů. 

Proto pro další energetiku je zapotřebí zapojit různých zdrojů a utvořit z nich mix, který ve 
výsledku bude méně závislý na fosilních palivech. A k tomu by měly přispět obnovitelné zdroje.  

2.2  OZE u nás 
Obnovitelné zdroje energie (OZE) v době psaní tohoto textu jsou v čím dál větší míře využí-

vány. Největší podíl na OZE představují v naší republice stále ještě vodní elektrárny. Ať už velké 
(Orlík, Slapy, atd.) nebo malé (např. Čeňkova pila – všeobecně zdroje do instalovaného výkonu 1 
MW).  

OZE pokrývají výrobu elektrické energie v objemu do 5% celkové spotřeby energie v naší 
republice. Do roku 2010 by měly pokrývat již 8% a do roku 2030 již okolo 20% celkové spotře-
by. To je již významný podíl, který nelze nikterak podceňovat. Pokud si uvědomíme, že výše 
uvedené vodní elektrárny mají svůj potenciál de facto vyčerpaný (zbývá minimálních počet míst 
pro instalaci výkonových zdrojů nad 100 kW a zdroje do instalovaného výkonu 1 MW lze určit 
pouze jednotkově), nezbývá než závazek Evropské unie k ochraně klimatu (který je určující pro 
procentuální rozdělení národních kvót pro výrobu energie z OZE) splnit prostřednictvím již méně 
stabilních zdrojů, a to na bázi větrných elektráren nebo fotovoltaických systémů.  
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Nezapomínejme též na biomasu, které se předurčuje veliká budoucnost, ale s ohledem na 
problémy při zavádění biopaliv do systému pohonných hmot a následné výkyvy na trhu 
s potravinami (ekonomicky efektivnější se jeví pěstování kukuřice, řepky či obilí pro zákonem 
dané minimální přídavky do paliv), je dle mého názoru pro biomasu maximální možné využití 
okolo (3 – 7)% k již nyní vyráběným 5% tzn., že pomineme-li větrné elektrárny spolu 
s fotovoltaickými systémy, lze pomocí biomasy dosáhnout maximálně úrovně okolo (8 – 12)% 
celkové výroby energie, respektive zajištění spotřeby energie v naší republice.  

Větrná či již zmiňovaná fotovoltaická přeměna jsou efektivními a jedinými možnými způso-
by dosáhnutí výše uváděných kvót.  

Avšak tyto zdroje způsobují náhlé změny výkonů. Problémy u větrných elektráren 
s instalovaným výkonem (současný stav) do 100 MW je pod rozlišovací schopností společnosti 
ČEPS. Ani v distribučních sítí zatím tyto elektrárny, které nejsou umístěné v jednom bodě, ne-
způsobují výrazné potíže. Dojde-li ke scénáři, při kterém by v naší zemi mělo vzniknout okolo 
1200 MW instalovaného výkonu právě ve větru, budou z největší části tyto elektrárny umístěné 
na Jižní Moravě (predikce 400 MW) a v Severních Čechách (400 MW). Dalším velkým územími 
pokrytými větrnými parky se stane s největší pravděpodobností Vysočina (300 MW).  

Pokud připočteme fotovoltaické parky, taktéž na Jižní Moravě, dostáváme se do zajímavého 
a pro energetiku obtížného úkolu, jak tyto zdroje efektivně začlenit do distribuční, potažmo       
do přenosové sítě.  

Na toto téma byla vypracována metodika ERÚ [13], která určuje, jak disperzní zdroje začle-
nit do sítě, bez nežádoucích jevů, jako jsou: 

- zvýšení zkratového výkonu v místě připojení 
- kolísání napětí 
- kolísání frekvence 
- flikr (zejména u větru). 

Na tyto otázky se níže zaměříme s tím, že u disperzních zdrojů jsou jednou z nejdůležitějších 
otázek ochrany a jejich správná funkce pro všechny možné provozní režimy – havárie.   

2.3 Další zákony vymezující OZE 
Využívání obnovitelných zdrojů obecně a výroba elektřiny z nich jsou v České republice      

v současnosti upraveny ve dvou obecnějších zákonech – v zákoně č. 458/2000 Sb. (energetický 
zákon) a v zákoně č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií) 

– a v řadě podzákonných norem (vyhlášky, cenová rozhodnutí, usnesení vlády). 

Zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon upravuje podmínky následovně: 

Obnovitelné zdroje energie jsou v energetickém zákoně definovány jednak věcně v § 2, odst. 
2, písm. 12 jako „…zdroje, jejichž energetický potenciál se trvale a samovolně obnovuje přírod-
ními procesy“ a jednak taxativně pro výrobu elektřiny v § 31 pro účely zákona jako: 
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• vodní energie do výkonu výrobny elektřiny 10 MWe, 

• sluneční energie, 

• větrná energie, 

• geotermální energie, 

• biomasa a bioplyn. 

Výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se týkají následující ustanovení, kterými zá-
kon: 

• zprošťuje provozovatele přenosové soustavy (§ 24, odst. 10) a provozovatele distribučních 
soustav (§ 25, odst. 11) povinnosti zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňují-
cí podmínky v případě přenosu resp. distribuce elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

• zajišťuje výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů právo k přednostnímu připojení svého 
zdroje elektřiny k přenosové soustavě nebo distribučním soustavám za účelem přenosu nebo dis-
tribuce (§ 31, odst. 2), 

• stanoví provozovatelům distribučních soustav povinnost vykupovat elektřinu z obnovitel-
ných zdrojů (§ 25, odst. 12) způsobem, stanoveným prováděcím právním předpisem, 

• zmocňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k vydání vyhlášky (o způsobu výkupu elektři-
ny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla) podle § 25, odst. 12. (§ 98, 
odst. 7), 

• stanoví, že odchylky výkonu obnovitelných zdrojů elektřiny z důvodu přirozené povahy 
těchto zdrojů nesmí být důvodem odmítnutí práva k přednostnímu připojení. 

Z prováděcích vyhlášek, které byly k tomuto zákonu vydány Ministerstvem průmyslu a ob-
chodu nebo Energetickým regulačním úřadem, se využití obnovitelných zdrojů týká: 

• Vyhláška MPO č. 252/2001 o způsobu výkupu elektřiny produkované z obnovitelných 
zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla. 

• Vyhláška ERÚ č. 438/2001, kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro 
regulaci cen v energetice. 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

Vytváří zejména předpoklady k hospodárnému využívání energie a k ochraně životního pro-
středí. Zákon legalizuje ”Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích 
obnovitelných a druhotných zdrojů”, který se stává dokumentem vyjadřujícím cíle směřující ke 
snižování spotřeby energie, využití obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu s hospodářský-
mi a společenskými potřebami podle zásady trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního pro-
středí. 

2.4 Požadavky na připojení ERÚ 
Požadavky vycházejí zejména z právního přepisu: 

 „Pravidla provozování lokální distribuční soustavy, Přílohy číslo 4: Pravidla pro paralelní 
provoz zdrojů se sítí nízkého nebo vysokého napětí PLDS.“  
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Zde se určují základní hlediska a kritéria, bez jejichž splnění není možno zdroj připojit do sí-
tě. Tato pasáž je určující pro všechny zdroje, přičemž důraz se klade na větrné elektrárny. 

 

2.4.1 Krátká citace nejdůležitějších opatření: 
Tato pravidla platí pro plánování, zřizování, provoz a úpravy výroben elektřiny, připojených 

k síti nn nebo vn PLDS.  

Takovýmito výrobnami jsou např.: 

- vodní elektrárny 

- větrné elektrárny 

- tepelné elektrárny 

- fotočlánková zařízení. 

Minimální výkon, od kterého je nutné připojení k síti vn, a maximální výkon, do kterého je 
možné připojení do sítě nn, závisí na druhu a způsobu provozu vlastní výrobny, stejně jako        
na síťových poměrech LDS. 

2.4.2 Připojení k síti 
Vlastní výrobny, popř. zařízení odběratelů s vlastními výrobnami, které mají být provozová-

ny paralelně se sítí PLDS, je zapotřebí připojit k síti ve vhodném bodě. 

Způsob a místo připojení na síť stanoví PLDS s přihlédnutím k daným síťovým poměrům, 
výkonu a způsobu provozu vlastní výrobny, stejně jako k oprávněným zájmům výrobce. Tím má 
být zajištěno, že vlastní výrobna bude provozována bez rušivých účinků a neohrozí napájení dal-
ších odběratelů. 

Posouzení možností připojení z hlediska zpětných vlivů na síť vychází z impedance sítě ve 
společném napájecím bodě (zkratového výkonu, resonance), připojovaného výkonu, stejně jako 
druhu a způsobu provozu vlastní výrobny. 

Připojení k síti PLDS se děje ve spínacím místě s oddělovací funkcí, přístupném kdykoliv 
personálu PLDS. 

K zabránění zavlečení zpětného napětí do sítí PLDS je zapotřebí zajistit technickými opatře-
ními, aby připojení vlastní výrobny k síti LDS bylo možné pouze tehdy, když jsou všechny fáze 
sítě pod napětím.  

K připojení může být použit jak spínač, který spojuje celé zařízení odběratele se sítí, tak        
i spínač, který spojuje generátor popř. více paralelních generátorů se zbylým zařízením odběrate-
le. Zapnutí tohoto vazebního vypínače musí být blokováno do té doby, dokud není na každé fázi 
napětí minimálně nad rozběhovou hodnotou podpěťové ochrany. K ochraně vlastní výrobny se 
doporučuje časové zpoždění mezi obnovením napětí v síti a připojením výrobny v rozsahu minut. 

Časové odstupňování při připojování více generátorů v jednom společném napájecím bodu je 
zapotřebí odsouhlasit s PLDS. 
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2.4.3 Ochrany 
Opatření na ochranu vlastní výrobny (např. zkratovou ochranu, ochranu proti přetížení, 

ochranu před nebezpečným dotykem) je zapotřebí provést podle části 3.3 PPLDS. U zařízení 
schopných ostrovního provozu je třeba zajistit chránění i při ostrovním provozu.  

K ochraně vlastního zařízení a zařízení jiných odběratelů jsou potřebná další opatření využí-
vající ochran, které při odchylkách napětí a frekvence vybaví příslušná spínací zařízení podle čás-
ti 8. 

Je zapotřebí zajistit ochrany s následujícími funkcemi: 

 

Funkce    rozsah nastavení          

podpěťová ochrana  1,0 Un až 0,70 Un         

přepěťová ochrana  1,0 Un až 1,15 Un         

podfrekvenční ochrana  50 Hz až 48 Hz            

nadfrekvenční ochrana  50 Hz až 52 Hz.            

Podpěťová a přepěťová ochrana mohou být nastaveny např. na 0,8 Un, resp. 1,1 Un. Podfrek-
venční a nadfrekvenční ochrany je třeba s ohledem na rychlé a bezpečné zjištění výpadku sítě na-
stavit pokud možno blízko síťové frekvenci (např. 49 resp. 51 Hz). V některých případech může 
být, s ohledem na síťové poměry, třeba jiné nastavení ochran. Proto je jejich nastavení vždy nutné 
odsouhlasit s PLDS. Vhodným podkladem pro tato nastavení jsou studie dynamického chování 
zdrojů v dané síti.  

Podpěťová a přepěťová ochrana musí být trojfázová. 
Podfrekvenční a nadfrekvenční ochrana může být jednofázová. 

Vypnutí podpěťovou a nadpěťovou ochranou může být po dohodě s PLDS zpožděno. Při 
připojení výroben k síti PLDS provozované s OZ, které mohou tyto výrobny ohrozit, je zpoždění 
vypínání přípustné jen tehdy, když je pro nezpožděné odpojení výrobny při OZ k dispozici 
zvláštní ochrana. Jako zvláštní ochrana může být použito např. relé na skokovou změnu vektoru 
napětí (pouze u synchronních generátorů) nebo relé na výkonový skok. 

K provádění funkčních zkoušek ochran je zapotřebí zřídit rozhraní (např. svorkovnici 
s podélným dělením a zkušebními svorkami). 

Výrobce je povinen si zajistit sám, aby spínání, kolísání napětí, krátkodobá přerušení nebo 
jiné přechodové jevy v síti LDS nevedly ke škodám na jeho zařízení. 

S PLDS je zapotřebí dohodnout, které ochrany budou případně zaplombovány. 

 

2.4.4 Výpočet návrhu připojení potenciální větrné elektrárny dle ERÚ 
Pro příklad použijeme instalaci větrné elektrárny o výkonu 1 MVA, která je nejobecnějším 

zástupcem ve výstavby větrných zdrojů na souši, neboli on shore. Jednotkový výkon se neustále 
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zvyšuje, například největší výrobce turbín na světě – Vestas – vyrábí v rozmezí 1,65 MW – 3,00 
MW. Přesto jako názorného příkladu bude použita tato exemplární jednotka.  

Postup výpočtu je shodný s výpočtem uváděným ve vyhlášce Energetického regulačního 
úřadu [13]. 

Parametry přípojného místa: 
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kde: 

kvS − zkratový výkon sítě v místě připojení 

kvψ − fázový úhel zkratové impedance 

rU − napětí generátoru 

rgS − výkon usměrňovače (IGBT řízení, 12-ti pulzní) 

k − poměr zapínacího výkonu ku jmenovitému 

harmonické – relativní hodnoty: 
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Výpočet: 

Nejdříve učíme proudy jednotlivých harmonických, poté lze snadno jednoduchým výpočtem 
určit, bude-li nutná filtrace harmonických nebo ne. 

Celkový proud: 

 
3. r

SI
U

=  (2.1) 

Proud jednotlivých harmonických: 

  

 %.aI x I= ,  (2.2) 

kde: 

aI −proud jednotlivou harmonickou 



2 Připojení energetických zdrojů do sítě 24
 

 

ax − relativní hodnota harmonického proudu. 

Následující výpočet podle (1.1): 

1000 836,78
3.0,69

I A= =  

 

Výpočet přípustného přípojného bodu: 

 2%. kv
rApríp

SS
k

= , (2.3) 

kde 

rAprípS − přípojný výkon. 

Při podmínce: 
60,02.100.10 2 1

100rAprípS M= = ≥VA MVA  

Odpovídá, dané zařízení, lze připojit do sítě. 

Pro posouzení zpětných vlivů, platí orientační podmínka: 

 500kV

rA

S
S

〉  (2.4) 

Jestliže by pdmínka splněna nebyla, bylo by nutné provést doplňující výpočet o posouzení 
flikru: 

 . rA
lt

kV

SP c
S

≤ , (2.5) 

kde 

ItP − činitel dlouhodobého rušení flikrem 

c− hodnota flikru. 

Výpočet jednotlivých vztahů (1.4 – 1.5): 

100 500
1

〈 . 

Nevychází tato podmínka, proto přistoupíme k doplňujícímu výpočtu: 
6

6

1.1030. 0,1 0,46
100.10It It přípustnéP P≤ = 〈 ⇒  
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Harmonické proudy podle (2.2): 

11 0, 43.836,78 35,98I A= =   

13 0, 41.836,78 34,30I A= =   

23 0,39.836,78 32,63I A= =   

25 0, 25.836,78 21,00I A= =   

A nyní přistoupíme k samotnému výpočtu o vhodnosti připojení 

 

Podle tab. 2 na straně 11 PPLDS 4 určíme jednotlivé koeficienty přípustných proudů harmo-
nických. Níže je tabulka umístěna již s našimi hodnotami. Sice máme připojení k napětí 22 kV, 
ale výpočet bude proveden pro nízké napětí na svorkách generátoru, na napětí 690 V. 

Řád harmonické

Proudy harmonických 

Vztažné Přípustné Vypočtené Výsledek 

[A/MVA] [A]  [A] 

11  0,5  50  35,98 vyhovující 

13  0,3  30  34,30 nevyhovující 

23  0,2  20  32,63 nevyhovující 

25  0,2  20  21,00 nevyhovující 

Tab. 2-2: Přehled vypočtených jednotlivých harmonických 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že nevyhovují 3 ze 4 harmonických proudů. Jako řešení se 
jeví použití filtrů na výše popsané harmonické nebo zapojení do sítě s vyšším zkratovým výko-
nem a to: 

 min . a
kv kv

dov

IS S
I

≥ , (2.6) 

kde 

minkvS −minimální zkratový výkon sítě v místě připojení 

aI −vypočítaný nejvyšší proud harmonické 

dovI −max. dovolený proud harmonické. 

Potom: 

32,63100 . 164
20kVS MVA M≥ = VA    
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Nyní je ukázáno dle nařízení ERÚ několik výroben a jejich zapojení do sítě: 

Příklad  2   Paralelně provozovaná výrobna v síti nn s možností  ostrovního provozu

G
3~

odběr

400/230 V

síť  nn - 400/230 V

trvale přístupné spínací místo podle části 6 (může být vypuštěno, pokud je
domovní skříň pracovníkům PLDS neomezeně přístupná )

domovní přípojková skříň
hranice vlastnictví

dodávka - měření podle části 7.

rozváděč

generátorový spínač podle části 8
ochrany podle části 9 (zkratová, proti přetížení)

generátor

vazební spínač podle části 8 se síťovými ochranami podle části 9

trvale přístupné spínací místo podle části 6 (může být vypuštěno, pokud je
domovní skříň neomezeně přístupná zaměstnancům PLDS)

síť  nn 400/230 V

 G
3~

odběr

400/230 V

domovní přípojková skříň
hranice vlastnictví

dodávka - měření podle části 7.

rozváděč

spínač podle části 8
ochrany podle části 9

generátor (generátor s ss meziobvodem a střídačem)

Příklad  1   Paralelně provozovaná výrobna v síti nn bez možnosti ostrovního provozu
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2.5 Připojení zdrojů podle metodiky UCTE 
Doporučení UCTE k úspěšné integraci VTE do ES [7]: 

• Urychlení autorizačních procesů pro výstavbu nových síťových prvků 
• Zabezpečení aktivních příspěvků výkonu VTE pro udržení stability provozu 
• Stanovení pravidel pro současné využívání klasických a obnovitelných zdrojů v ES 
• Zabezpečení dostatečné výkonové bilance a rezerv zdrojů v ES s vysokým využitím 

VTE 
• Analýza budoucích scénářů rozvoje VTE v Evropě a jejich vlivů 
• Podpora výzkumu a rozvoje nových technologií pro integraci VTE 
• Dosažení vyšší spolehlivosti provozu ES s využitím řízení kapacit VTE 

 

Tab. 2-3: Přehled výkonů a napěťové hladiny k jejich vyvedení [9] 
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3 HISTORIE AKUMULACE ENERGIE 
Akumulace elektrické energie není nic nového [15]. O pokus akumulovat energii jako tako-

vou se pokoušejí energetici od té doby, kdy došlo k rozmachu elektřiny. Právě s tím, ale vznikla 
otázka, jak uspokojivě vyřešit problematiku náhlých odběrů a naopak prudký pokles výkonů. 
Dříve se tento problém řešil zapínáním žárovek, či přebytečná energie se ve formě tepla mařila 
v odporových kaskádách nebo trval-li pokles déle, snížil se celkový výkon.  

Tento systém regulace je nevýhodný hned ze dvou hledisek: 

a) je silně nehospodárný, tzn. neekonomický   
b) zmařilá energie je již nenávratně pryč.  
Proto bylo vyvinuto několik způsobů akumulace. Počínaje nejzákladnějším akumulátorem 

jako je setrvačník až po velice fundované akumulátory jako jsou přečerpávací elektrárny. 

Vedle nich se ale objevily i další metody. Jmenujme například akumulace: 

- chemické – (baterie) tento způsob se vyznačuje velkou účinností, poměrně malými nároky 
na zastavěný prostor a okamžitou pohotovostí. Jeho nevýhoda spočívá v silně omezené 
kapacitě. 

- tepelné soustavy RUTHS – tepelná akumulace elektrické energie do teplé vody, která 
opětovně přes parní turbíny vykrývá špičky v zatížení sítě. Tato soustava se vyznačuje 
velkou účinností a velkou kapacitou, která může dosahovat až řádů 10MWh. 

-  elektrické soustavy MARGUERRE – u této soustavy se nepoužívá přebytků elektřiny pro 
meziohřev jako u RUTHSe. Její princip spočívá v tom, že mezi dvě nádrže s různým tla-
kem se zapojuje střídavě tepelné čerpadlo, které je poháněno přebytečnou energií a elek-
trický agregát, který vyrábí v době špičky přídavnou el. energií. Praktické využití je silně 
ovlivněno technickými problémy při velkých výkonech. 

- pneumatické soustavy DJORDJEVIĆ – používá se jako média k přeměně přebytků vzdu-
chu pracovního cyklu plynové turbíny. Samotný kompresor, který je napojen na síť, a kte-
rý je možno využít i pro kompenzaci, dopravuje stlačený vzduch do podzemních zásobní-
ků. Při špičce se pak stlačený vzduch žene přes spalovací komoru do plynové turbíny. 

- přečerpávání – v době přebytků se čerpá voda z níže umístěného jezera do horního (aku-
mulačního), kde v době poptávky je přes (většinou reverzní) turbíny voda zpět vypuštěna 
dolů, do dolní záchytné nádrže. Tento způsob se hodí pro velké výkony a kapacity, je 
rychlý, efektivní. 
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Obr. 3-1: Předpokládané složení (energetický mix) v České republice dle směrnice 2001/77/EU 

[9]  
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4 SOUČASNÉ VYHLÍDKY AKUMULACE 
Předtím zmiňované druhy se dostaly do fáze pokusných a po zkušebních dobách se od těchto 

způsobů upustilo. Nyní se používá tzv. teplých záloh, či rotačních záloh, kde turbíny 
v elektrárnách běží jen na pokrytí vlastních ztrát a při nedostatku nebo špičky odběru v síti se vý-
kony zvyšují úměrně těmto požadavkům.  

Dalším typem záskokového zdroje jsou plynové spalovací turbíny. Ale ani o jednom z těchto 
popsaných sytému nemůžeme říci, že by byl akumulátorem elektrické energie. 

Z předešlého se do uplatnění dostaly pouze přečerpávací cykly, máme-li se bavit o kapaci-
tách řádově MWh až GWh. Tepelné akumulace se užívá v omezené míře v centrálních (i malých 
decentralizovaných) kotelnách a výtopnách. 

Posledním typem, o kterém můžeme přemýšlet, je akumulace pomocí stlačeného vzduchu. 
Tento systém zažil, nebo zažívá, určitou renesanci a řada předních firem v oblasti energetiky se 
v rámci konkurenčního boje zaměřuje i na tuto dráhu. Jako příklad můžeme uvést francouzskou 
firmu Alstom, jejíž systém akumulace je znázorněn na ilustrovaném příkladu: 

   Obr. 4-1: Schématické znázornění uskladnění pomocí stlačeného vzduchu [11]  

Zajímavostí tohoto projektu, jak je vidět, je ještě zpětná tepelná transformace vzduchu vhá-
něného do kaverny po například vytěženém plynu, nebo solných jeskyní. 
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Obr. 4-2: Stejný systém jako předchozí vykreslen názorněji [11] 

4.1 Přečerpávací elektrárny 
Spolupráce přečerpávací elektrárny s tepelnými elektrárnami má řadu výhod. Převzetí špič-

kové spotřeby systému a zároveň jeho větší zatížení v dobách poklesu zatížení pod technické mi-
nimum (jaderných) elektráren umožňuje zvětšit jejich celkovou účinnost, a tím zhospodárnit je-
jich provoz.  Avšak také jako okamžitá energetická záloha se značným pohotovostním výkonem  
mají tyto hydraulické systémy stále větší smysl, zejména pro krátkou dobu spouštění, která je 
velmi krátká, obvykle do jednotek minut.  

Využití potenciální energie vodních toků je obecně úzce spjato s topografickými a geologic-
kými poměry terénu, které spolu s hydrologickými podmínkami ovlivňují volbu místa pro vybu-
dování přečerpávacích elektráren. Z hlediska dosažení optimální účinnosti hydraulické akumula-
ce je však záhodno, aby byly splněny aspoň z větší části tyto hlavní předpoklady: 

a) dosažení největšího užitečného obsahu horních akumulačních nádrží 
b) využití co největšího spádu při minimální délce přivaděče 
c) volba nejvýhodnějšího poměru hlavních parametrů instalovaných strojů, zejména 

z hlediska průtoků, výkonu a příkonu 
d) umístění elektrárny v nejmenší vzdálenosti od těžiště spotřeby energie při špičkovém za-

tížení se zřetelem na ztráty a provozní bezpečnost energetického přenosu. 
Mohlo by se zdát, že stavbám velkých přečerpávacích elektráren na našem území již je konec 

s přičleněním do evropské energetické sítě UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission 
of Electricity ), a že naše již postavené systémy stačí (Štěchovice, Dalešice, Dlouhé Stráně), ale 
opak je pravdou. V době psaní této práce byly úvahy o stavbě nové elektrárny mezi naším Lip-
nem a rakouským vodním dílem Aschach [16]. Od sebe jsou tyto nádrže vzdálené 20 km. Pláno-
vaný výkon je až 500 MW. Problémem se však jeví voda, která je v Rakousku z řeky Dunaj a u 
nás z Vltavy.  

V neprospěch přečerpávacích elektráren mluví zejména vysoké pořizovací náklady, defini-
tivní změna krajiného rázu bez možnosti uvedení oblasti do před stavebního stavu. Z dnešního 
pohledu se začíná upírat zrak na menší akumulační stanice, které by vyrovnávaly dodávky lokál-
ního charakteru a to je již pro hydroakumulaci neřešitelný problém ve smyslu velkých nádrží a 
zdrží vody.   
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4.2 Chemické akumulátory 
Přečerpávací elektrárny jsou z hlediska disperzních zdrojů, jako jsou větrné elektrárny, příliš 

robustními akumulátory energie. A právě v součinnosti s těmito zdroji se jeví jako velmi perspek-
tivní možnost akumulace chemickými akumulátory. Těmito akumulátory máme možnost vyrov-
nání dodávek elektřiny do sítě, popřípadě můžeme tyto akumulátory, stejně jako přečerpávací 
elektrárny) použít jako záložních zdrojů.  

4.2.1 VRB – Vanad Redox Battery 
Tento systém využívá vlastností vanadu. Vanad a jemu příbuzné prvky mají ten atribut, že se 

mohou vyskytovat v různém valenčním stavu. Konkrétně vanad je schopen dvojmocného až pě-
timocného výskytu. Tento objev vedl vědce z Univerzity Nového Jižního Walesu v Sydney k vý-
zkumu, který zakončili prototypovou zkušební jednotkou umístěnou na ostrově King Island, aby 
vyrovnávala dodávku proudu vyráběného prostřednictvím větrných a fotovoltaických systémů.  

Název REDOX je v podstatě zkratka pro redukčně-oxidační reakce v elektrolytu. Elektrolyt 
je konkrétně v tomto případě tvořen oxidem vanadu rozpuštěným v kyselině sírové. Jedná se o 
průtokový systém, jak ukazuje obrázek 1.1 

 
Obr. 4-3: Schéma REDOX sytému na principu využití vanadu [5] 

Další obrázek ilustruje, jak se změní barva jednotlivých elektrolytů při valenčním uspořádání 
vanadu a průchod přes membránu. 
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Obr. 4-4: Barevná škála jednotlivých elektrolytů [14] 

Tento typ baterie se jeví jako velice perspektivní možnost akumulace elektrické energie středních 
objemů tzn., že v oblasti pokrývající řádově stovky kWh až po několik desítek MWh je pravdě-
podobnost dominance těchto článků. 

Vanadová redoxová baterie je systém založený na redukčně-oxidačním regeneračním článku, 
který přeměňuje chemickou energii na energii elektrickou. Energie je uskladněná chemicky 
v elektrolytu v různých ionických tvarech vanadu v zředěné kyselině sírové. 

Elektrolyt se čerpá ze dvou oddělených plastových nádrží do palivových článků přes mem-
bránu (PEM), kde se jedna forma elektrolytu elektrochemicky oxiduje a druhá se elektrochemic-
ky redukuje. Přitom se vytvoří proud, který se přes elektrody odvádí do vnějšího obvodu. Reakci 
můžeme obrátit, což umožňuje nabíjení a znovu nabíjení baterie. 

Vraťme se ještě zpět na ostrovy King Island. Následující graf ukazuje, jak tyto baterie jsou 
schopny vyhladit dodávku a odběr. Případ není konkrétně z tohoto projektu, ale výstup by byl 
stejný.  
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Obr. 4-5: Průběhy dodávek a odběrů energie před a po použití baterií [14] 

 
Obr. 4-6: Schéma zapojení při normálním odběru (vlevo) a při nouzovém odběru [14]  

Rovnice popisující děj REDOXové baterie: 
 

Positivní elektrolyt ,   
5+ 4+ 3 2 5 4V V V V ( 2 ) V Va b c d a c d b+ + ++ + + → − − + +  (4.1) 
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Negativní elektrolyt ,   
5+ 4+ 3 2 3 2V V V V V ( 2 ) Va b c d c d A b+ + ++ + + → + − − +  (4.2) 

Hlavní výhodou tohoto systému je stupňovatelnost a modulovatelnost. To znamená, že vý-
kon a kapacitu uskladnění můžeme zvýšit nebo snížit nezávisle. Jmenovitý výkon určuje počet 
článků, tedy přidáním dodatečných článků zvýšíme výkon baterie. Uskladňující kapacitu určuje 
množství elektrolytu v litrech, teda jestli vyměním nádrže za nové, s větším objemem elektrolytu, 
a nebo přidáme dodatečné nádrže. 

Další nespornou výhodou je poměrně vysoká účinnost a to okolo 75% při velkých aplikacích 
a 65% v menších zařízeních. 

Baterie se nezhoršuje ani po opětovném plném nabití a vybití (nehrozí paměťový efekt). Její 
cyklus se pohybuje okolo 13.000 krát bez výměny membrány. Očekávaná životnost baterie je víc 
jako 10 roků a dá předložit výměnou opotřebovaných membrán v palivových článcích. Elektrolyt 
si udrží svoji zůstatkovou hodnotu podobnou svoji původní hodnotě, načež je znovu plně použi-
telný.  

Poměr času nabíjen a vybíjení je teoreticky 1:1 (prakticky 1,8:1 – kratší doba jako při ostat-
ních baterií), co umožňuje mimošpičkové nabíjení a pro dodávku elektřiny ve špičkách, a proto se 
výborně hodí pro použití v obnovitelných zdrojích energie – zejména v oblasti větrných elektrá-
ren, kde dodávka nebývá zpravidla konstantní.   

Při provozu je ideální teplota okolí, tedy v rozmezí teplot (0 – 35)°C. 

Nespornou výhodou tohoto systému se jeví de facto nekonečná životnost elektrolytu. Samo-
vybíjení je velice nízké a zároveň míšení elektrolytu v pal. článku nevede ke kontaminaci jako u 
jiných baterií průtokového typu. 

Rychlá výstavba je dalším plusem do mozaiky výhod. 

V celém systému jsou pouze dva pohyblivé mechanismy – čerpadla, která zabezpečují plynu-
lý průtok přes palivový článek. Tato čerpadla vykazují relativně dlouhou životnost a jejich výmě-
na je plánována mezi pátým a sedmým rokem života. Z toho pramení velmi malé náklady na 
údržbu a celkový monitorovací systém je plně automatizován.  

Naopak nevýhodou je nízká hodnota energetické hustoty, která se pohybuje v intervalu (15 – 
25) Wh/l. Teoreticky lze dosáhnout vyšších hodnot, ale v praxi se ustálila hodnota právě mezi 
tímto intervalem. 

Z toho samozřejmě vychází v celku náročná koncepce a také malá výkonová hustota, která se 
pohybuje mezi (80 – 150) Wh/kg. Menší z obou hodnot patří malým zařízením, větší 
k energetickému celku s kapacitou několika MWh.   

Při aplikaci baterie například v součinnosti s větrnou farmou platí všeobecné pravidlo, že (20 
– 30)% nominální kapacity větrného parku je potřeba k dosáhnutí 90% vyrovnaného výkonu. 
Délka uskladnění závidí na cenových tarifech a nákladech nedodané elektřiny.  
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4.2.2  Vodíko – kyslíkový systém 
Tento systém se zdá být výhodný ze dvou předpokladů.  
Ad a) Vyrobený vodík a kyslík můžeme používat sekundárně tzn., že prodejem těchto zá-

kladních chemických produktů je zajištěna určitá ekonomická rentabilita, která je větší než  
ad b) vyrábět elektřinu v době špičky konverzí těchto prvků v palivových článcích a prodávat 

za vyšší výkupní cenu.   
 

4.2.2.1 Vodík a kyslík jako chemický prvek 
Vodík je bezbarvý plyn bez zápachu, hustoty 0,0899 g/l (lehčí než vzduch), bod varu 20,37 

K. Je hořlavý, se vzduchem výbušný. V ocelových lahvích je v plynném stavu pod tlakem 20 
MPa.   

Kyslík je bezbarvý plyn bez zápachu, hustoty 1,429 g/l (těžší než vzduch), bod varu je 90,15 
K. Stykem s organickými látkami může dojít ke vznícení nebo explozi. V ocelových lahvích je 
v plynném stavu pod tlakem 20 MPa [17]. 

4.2.2.2 Elektrolýza vody 
Elektrolýza je elektrochemický oxidačně redukční děj, v průběhu kterého se z reaktantů za 

pomocí zvenčí dodané elektrické energie získávají sloučeniny nebo prvky. Základním žádaným 
produktem v průmyslových technologiích elektrolýzy vody je ve většině případů především vo-
dík. Výroba kyslíku touto metodou je ve srovnání s frakční destilací zkapalněného vzduchu draž-
ší. Vodík z procesu elektrolýzy vody se vyznačuje ve srovnání s vodíkem získávaným z fosilních 
paliv vysokou čistotou, avšak proces jeho získávání je ve srovnání s jinými metodami poměrně 
drahý. Je spotřebovávána elektrická energie, sekundární nosič energie, a je tedy nutno s ohledem 
na způsob její výroby hodnotit i environmentální vliv tohoto způsobu výroby vodíku. Pro velko-
kapacitní výrobu vodíku je tedy požadavkem levný zdroj energie, nejlépe energie obnovitelné, 
což je například vodní nebo větrné elektrárny (známé jsou aplikace s produkcí vodíku až 20 000 
mN

3.hod-1) [2].  

O vodíkové technologii založené na obnovitelných zdrojích energie, jako zdroj elektrické 
energie pro elektrolýzu, pak můžeme hovořit jako o technologii bezemisní.   

Základy procesu elektrolýzy. 

Elektrolytickým rozkladem vody v elektrolyzérech jsou vyráběny velice čistý vodík a kyslík. 
V současnosti jsou převládajícími konstrukcemi velkých elektrolyzérů konstrukce 
s elektrolytickou vanou, ve které jsou ponořeny elektrody. Do systému elektrolyzéru je přidáván 
vhodný elektrolyt (20 – 30 % KOH). Oddě diafragmou. lení je zabezpečeno 

 ∆ 286,26  .

∆ 237,36  .  

Reakce na elektrodách pro zásaditý roztok platí: 

2 2  

Jak bylo řečeno v úvodu, výroba vodíku elektrolýzou vody a její environmentální aspekty 
jsou úzce svázány se způsobem výroby, zdrojem použité elektrické energie. Spotřeb elektrické 
energie pocházející z fosilních paliv se pak jeví v tomto kontextu jako nevhodná. Pouze využití 
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elektrické energie z obnovitelných zdrojů umožňuje tuto technologii výroby vodíku a na ní nava-
zující označit jako bezemisní.  

Obnovitelné zdroje energie, jako je energie sluneční nebo větrná, vykazují značnou časo-
vou proměnlivost a nespolehlivost dodávky energie do sítě. Tyto zdroje pak musí být zálohovány 
sekundárními nebo dispečerskými zdroji. Možné řešení je akumulace vyrobené energie ve formě 
H2 vyrobené elektrolýzou vody. Její následná rovnoměrná distribuce do elektroenergetické sítě 
pak může být založena na přeměně této chemické energie v palivových článcích.  

Je zřejmé, že účinnost přeměn v elektrolyzéru a palivovém článku má za následek maření 
určité energie, primárně jde však o zrovnoměrnění dodávky do sítě, případně v lokálních aplika-
cích i následné využití vodíku jako paliva pro mobilní využití. 

Avšak voda je málo vodivá, pracuje se s vodnými roztoky elektrolytů, nejčastěji 
s roztokem hydroxidu draselného nebo sodného.   

 

 2 22 2 2H O e H OH −+ = +  (4.3) 

 22 1/ 2 2OH O e H O− = + + 2  (4.4) 

Při elektrolýze vzniká dvojnásobné množství vodíku než kyslíku. Podle Faradayových záko-
nů platí pro množství vyloučeného vodíku a kyslíku vztahy: 

 2
. / 2HM I Fτ=  (4.5) 

 2
. / 4OM I Fτ=  (4.6) 

kde I – je proud protékající elektrolyzérem 

τ - trvání elektrolýzy 

F – Faradayův náboj (96 487 C). 

 

 Minimální množství energie, které musíme použít na rozklad 1 molu vody, je dané hodno-
tou GΔ . Platí vztah: 

   2. . ROVG F EΔ =  (4.7) 

kde EROV  - je rovnovážné napětí kyslíko-vodíkového článku. 

 

Potom při teplotě 298 K se vychází z: 

   [ ]298 237000 1, 229
2. 2.96487

K
ROV

GE V
F

= = =  (4.8) 

Výtěžek při tomto napětí je nulový, abychom mohli dosáhnout technicky významné výtěžky, 
musíme zvýšit napětí. Zvýšením napětí překonáme odpor vylučování plynů na elektrodách a 
ohmický odpor článků [2]. Pro celkové napětí platí: 

 

 .rov akt anodE E R Iη η= + + +∑  (4.9) 
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kde  ,kat anodη η -  je aktivační nadpětí na elektrodách 

        R∑ - celkový odpor článků 

Aktivační napětí je dané Tafelovým vztahem: 

 .logakt a b iη = +  (4.10) 

kde a,b – jsou konstanty závislé od materiálu, teploty a tlaku vylučujících plynů 

       i – proudová hustota 

 

při elektrolýze se ještě může projevit při nedostatečném odvodě plynů z povrchu elektrod ob-
jevit nadpětí tzv. koncentrační, které je ale eliminované cirkulací elektrolytu. Z hlediska tepelné 
bilance je důležitá hodnota termoneutrálního napětí článku: 

 [ ]298 1, 48
2.

K
tn

HE V
F

Δ
= =  (4.11) 

Při tomto napětí pracuje elektrolyzér autonomně, tj. celková energie dodávaná ve formě el. 
proudu se při uvedeném napětí využije na udržení izotermického průběhu elýzy. Jestliže pracuje 
při nižším napětí, odebírá teplo z okolí ( endotermický jev) , při vyšším odevzdává     ( exoter-
mický jev).  

S tím souvisí celková účinnost elektrolyzéru, která je dle: 

 

  298 1, 48
2.

K tn
el

H E
F E E

η Δ
= = =  (4.12) 

Účinnost je nepřímo úměrná napětí na článku. Pro efektivní způsob je nutné pracovat při 
maximální proudové hustotě , co si vyžaduje vyšší napětí na článku. Na obrázku dole je vidět zá-
vislost elektrolýzy na teplotě: 

  

 

Obr. 4-7: Závislost hodnot H a GΔ Δ  pro chemickou reakci rozkladu vody [2] 
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Obr. 4-8: Schéma obecného elektrolyzéru na alkalickém principu (studené použití) [1] 

 

Rovnice popisující sl e e y ž schéma je umístěné výše. ed r akcí v lektrol zéru, jeho

Katodová reakce:     (4.13)   4 4 2 4

Anodová reakce:      (4.14) 4   2  4

Celková reakce:      2 2  (4.15) 

 

 
Obr. 4-9: Příklad zástupce elektrolytického článku pro průmyslové použití – typ Allis Chalmers, 

[1] 
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4.2.2.3 Palivový článek  

Palivové články můžeme rozdělit zhruba takto [3] : 
- podle pracovní teploty 

- nízkoteplotní ( do 200 °C) 

-vysokoteplotní (nad 600 °C) 

 

- podle složení a skupenství elektrolytu 
- kyselý (H2SO4 , H2PO4 ) 

- alkalický (KOH, NaOH) 

 

- podle složení a skupenství reagujících látek 
- plynné (H2  + O2) 

- kapalné (N2H4 + O2 + okysličovadlo) 

- pevné (Zn + O2 + okysličovadlo) 
 

- podle tlaku 
- nízkotlaké (do 0,5 MPa) 

- vysokotlaké (nad 1MPa)  

Přehledná tabulka by vypadala asi takto: 

Palivo Reakce s kyslíkem 
Napětí [V] 

Elektrolyt 
U0 Ur 

Vodík OHOH 2222 →+  1,23 1,15 KOH 
hydrazin OHN 22242 HNO 2+→+  1,56 1,28 KOH 

metan OHCOOCH 2224 22 +→+  1,06 0,58 H2SO4 

metylalkohol OHCOOOHCH 2223 4232 +→+ 1,21 0,98 KOH 
čpavek 2223 2634 NOHONH +→+  1,17 0,62 KOH 
zinek ZnOOZn 22 2 →+  1,65 1,45 NaOH 

Tab. 4-1: Přehled jednotlivých druhů palivových článků [12]  

Energetický obsah jednoho molu vodíku je daný hodnotou HΔ , která se rovná spalnému tep-
lu vodíku. Při využití vodíku na výrobu elektrické energie je účinnost této konverze omezená 
způsobem výroby. Například při využití v termomechanických soustavách výroby elektřiny je 
účinnost zařízení závislá Carnotovým cyklem, podobně jako dnes běžně používaná zařízení 
v klasických elektrárnách. I přes to, že můžeme dosáhnout vyšších teplot, bude v praxi účinnost 
stejná jako při konvenčním způsobu výrobu, např. v systému s kondenzační nebo plynovou spa-
lovací turbínou. Je to dáno materiálovými omezeními, které nedovolují využití vysokých teplot a 
ostatními technologickými ztrátami.  
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Právě proto, že vodík je ušlechtilým druhem nosiče energie, bylo by škoda jo pouze takto 
využívat, krom případů nutných a nezbytných. 

Vzhledem ke svým chemickým vlastnostem je vynikajícím palivem pro palivové články. Re-
akce vodíku v palivovém článku je opačná reakci v elektrolyzéru, přičemž oba procesy mají 
mnoho společných teoretických i praktických zákonitostí.   

Teoretická účinnost palivového článku na bází vodík-kyslík vztáhnutá na hodnotu 298KHΔ v 
souladu s konverzí přijatou ISHE je dána vztahem, který je v podstatě obrácenou hodnotou vzta-
hu (4.11) :  
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kde  GΔ  - je změna Gibsonové energie reakce 

HΔ  - je změna entalpie reakce 

Účinnost se může vyjádřit podílem: 
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kde  E  - je napětí článku 

        tnE  - termoneutrální napětí kyslíko-vodíkového článku. Výraz (4.13) je převrácenou 
hodnotou výrazu pro účinnost elektrolýzy, kolik vstupuje do procesu vodíku a kyslíku a získává-
me elektrickou energii. 

Na rozdíl od konvence ISHE se při technologii palivových článků uplatňuje vyjádření účin-
nosti ve vztahu k rovnovážnému napětí kyslíko-vodíkového článku jako k maximálnímu teoretic-
kému napětí, které článek může dosáhnout. Je to hodnota zodpovídající hodnotě volné Gibbsono-
vé energie, pro reakci kyslíku s vodíkem. Tato vyjádřená účinnost je dána vztahem: 

 

 
max 1, 229rov

E E
E

η = =
 

(4.18) 

 

kde rovE  - je rovnovážné napětí 2 2/H O článku. 

Podobně jako při elektrolýze se i tu projevují energetické ztráty, které jsou dány aktivačním 
napětím na elektrodách, koncentračním napětím a ohmickými ztrátami v článku. Zatím co při 
elektrolýze bylo aktivační nadpětí způsobené kinetickým vylučováním vodíku a kyslíku na elek-
trodách, v případě palivového článku se nadpětí projevuje na elektrochemické oxidaci vodíku [2]: 
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 2 2 2H H += + e  (4.19) 

a elektrochemické redukci kyslíku: 

  

 21/ 2 2 2O H e H++ + = 2O  (4.20) 

 

Reakce vodíku a kyslíku v palivovém článku je opačným dějem jako elektrolýza, a proto tyto 
nadpětí sníží generované napětí článku. Význam ohmického nadpětí a jeho vznik je prakticky 
stejný jako při elektrolýze. Na rozdíl od elektrolyzérů, kde se koncentrační nadpětí eliminovalo 
cirkulací elektrolytu a separací plynů v separátorech, v palivových článcích má toto nadpětí při 
vysokých proudových hustotách značný vliv. Je dané zpožděním přívodu plynů do místa elektro-
dových reakcí. Celkové napětí článku je dané vztahem: 

 

 , , , ,rov akt K akt A konc K konc A CLE E IRη η η η= − − − − −  (4.21) 

 

kde pro jednotlivé nadpětí platí obdobné vztahy jako v případě elektrolýzy; 

kde I –  je celkový proud v článku 

       , ,akt K akt A,η η  - anodické a katodické aktivační nadpětí dané vztahem: 
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kde i  - je proudová hustota 

0i  - je výměnná proudová hustota   

F  - je Faradayův náboj  

α  - je konstanta 0,5  

 , ,konc A konc K,η η  - anodické a katodické koncentrační nadpětí dané vztahem: 
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kde Li  - je limitní proud. 

 

 Limitní proud vzniká, když je rychlost elektrochemických reakcí taková vysoká, že není do-
stačující přívod reakčních produktů k povrchu elektrody. Se zvyšováním proudové hustot článku 
klesá jeho elektromotorická síla (napětí) a tím i účinnost konverze. Na obrázku  je jasně vidět zá-
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vislost napětí na proudové hustotě. V oblasti nízkých proudových hodnot dominuje aktivační na-
pětí a závislost je exponenciální. V oblasti vyšších proudů se napětí prakticky lineárně snižuje 
s proudovou hustotou. Jestliže se proudová hustota blíží k oblasti limitního proudu, napětí prudce 
klesá – oblast s dominujícím efektem koncentračního nadpětí. 
 

 
Obr. 4-10: Závislost nadpětí a proudu v palivovém článku [2] 

 

Kromě napěťové účinnosti je při palivových článcích důležitá i proudová účinnost, která je 
dána poměrem ekvivalentu skutečně zreagovaného paliva k množství paliva, které odpovídá do-
sáhnutému proudu. 

Celková účinnost je pak dána součinem napěťové a proudové účinnosti. 

Dalším aspektem je celková získaná energie z tohoto zařízení ku hmotnosti zařízení. Tato 
hodnota je důležitá pro mobilní použití článků. Pro stacionární hodnoty je důležitá závislost vý-
konu od proudové hustoty. Tato závislost je uvedena níže: 

 

  
Obr. 4-11: Závislost výkonu článku na proudové hustotě [2] 

 

Teoretická závislost je závislost vyjadřující násobek reverzibilního napětí článku a proudu. 
V článku také vzniká ztrátové teplo, které je není ničím jiným než další z mnoha ztrát, a které 

je v podstatě Jouleovým teplem. 
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kde η - je součet nadpětí na elektrodách, 

 R – vnitřní odpor článku, 

 i – je proudová hustota, 

SΔ - změna entropie reakce, 

n – počet nábojů účastnících se elektrochemické reakce, 

 F – Faradayův náboj. 

 

 Jelikož rovnovážné napětí klesá s teplotou, začne také z hlediska termodynamického klesat 
účinnost článku. Kinetické omezení bude s teplotou klesat a představuje tak kompenzační efekt, 
který ve většině případů převažuje nad termodynamickým omezením účinnosti. Z tohoto pohledu 
má zvýšení teploty článku kladný vliv na lepší konverzi v palivových článcích.  

 

4.2.2.4  Výhody a nevýhody systému vodík-kyslík 
1. Neobsahují rotující části tzn., možnost delší životnosti, zejména s porovnáním 

s neustálými náhlými změnami odebíraného výkonu (v porovnání se spalovacími mo-
tory). Zde se však dostáváme do konfliktu s materiály elektrod, které je nutné vyřešit. 

2. Články vyžadují čistá paliva. 
3. Nemají problém s exhalacemi, protože výstupním produktem je pouze voda (ať už ve 

formě plynné nebo kapalné). 
4. Mohou pracovat při malých výkonech (v součinnosti s disperzními zdroji jako zásko-

ky). 
5. Naprosto bez hlučné, nepočítáme-li obsluhující čerpadla, kompresory atd. 
 

4.2.2.5 Akumulační prostředky vodíku  
Největší problém je ve skladování vodíku. Tento plyn má své charakteristické znaky, kvůli 

kterým není jednoduché jeho uchování ve velkých objemech. Vzhledem k vysoké tekutosti a ma-
lému rozměru molekul uniká vodík po hranicích krystalických struktur běžných slitin, navíc u 
nich vyvolává křehnutí.  

Principiálně můžeme rozdělit skladování vodíku do třech systému: 

a) v plynné fázi 

b) v kapalné fázi 

c) skladování pomocí metalhydridových zásobníků nebo jiných chemických slouče-
nin 
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Ad a) 

Plynná fáze má výhodu v méně energetické náročnosti, je upotřebitelná de facto jen pro velké 
objemy uskladnění a výhodou také je určitá zkušenost s ukládáním svítiplynu v minulosti. Zku-
šenosti však ukazují, že například k ukládání pod zem v místě, kde jsou přírodní vydutě, či sol-
ních jeskyních nebo vytěžených plynných komor, je problém tento vodík skladovat. Časem jeho 
koncentrace klesá, tudíž účinnost je malá. Prvně;  vodík se rozpouští ve vodě vázané v zemině; 
zhruba 1/3 objemu se nedá vyčerpat (mikropóry zeminy); definitivní únik vodíku na povrch.  

Ad b) 

Zkapalnění vodíku ( 2LH - liquid H2 ) je velice výhodné v mobilním použití. Také se jeví 
energetický obsah na jednotku objemu jako velice příznivý. Na druhé straně je zkapalňování ná-
ročnou energetickou operací, kdy je potřebné teoreticky 13,3 .kWh kg −  respektive 13,9 .MJ kg − . Ve 
skutečnosti ale střední odběr energie je asi 118 .kWh kg − . Tento negativní jev je dán Carnotovým 
cyklem a jeho malou účinností. Další věcí jsou dva stavy formy vodíku, a to ortoformy (stejné 
spinové číslo) a paraforma (různý spin u dvou atomů v molekule). Paraforma je stabilnější, ale 
opět je potřeba více energie k jeho zkapalnění (uvolňuje teplo 17 .kJ kg −0, H2).  

Také čistota plynu je velice důležitá. Pokud by obsahoval zbylé plyny jako CO2, CO, nebo 
CH4. Zvlášť nebezpečně se jeví obsah O2, pokud překročí koncentraci 11 .mg kg − , kdy hrozí ne-
bezpečí exploze. 

Pro kryogenní skladování se vesměs používá 3 způsoby: 

- s jednoduchou stěnou (zároveň tepelný izolant) 

- s dvojitou stěnou 

- s flexibilní stěnou 

Tyto možnosti akumulace jsou velice náročné a bližší informace, jakožto zkušenosti a po-
střehy jsou uvedeny v [2].  

 

Ad c) 

Tyto systémy jsou založeny na principu adsorpce vodíku v plynné fázi určitými látkami za 
podmínek vysokého tlaku a mírných teplot. Tyto látky pak uvolňují vodík jako plyn při nízkých 
tlacích a relativně vysokých teplotách. Dá se jednoduše říci, že fungují jako „houba“ – nasávají a 
uvolňují vodík. Výhodou těchto systémů je fakt, že vodík se stává součástí struktury a není proto 
nutný vysoký tlak nebo kryogenní teplota. Proto jsou metalhydridy ze své podstaty nejbezpečněj-
ším ze všech systému skladování, což je důležité zejména v mobilních aplikacích, při zachování 
uživatelského komfortu. 

Metalhydridový zásobník se skládá z kovové tlakové nádoby, nejčastěji vyráběné z hliníku 
nebo nerezové oceli. Váha zásobníku z nerezu je menší než váha zásobníku stejné kapacity 
z hliníku. Ocelové zásobníky jsou ale dvojnásobně dražší. Nádoba je naplněna práškem chemické 
sloučeniny kovu. Tato sloučenina má za určitých podmínek schopnost na sebe vázat atomy vodí-
ku. Kovové sloučeniny s touto schopností se obecně nazývají metalhydridy. Nejpoužívanější me-
talhydridy jsou schopny na sebe vázat vodík při pokojových teplotách a tlacích několikrát větších 
než atmosférický tlak. Pracovní rovnovážný tlak zásobníku závisí na použité sloučenině [2,8]. 
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Při plnění zásobníku je potřeba vyššího tlaku, než je rovnovážný tlak zásobníku. Molekuly 
vodíku jsou přitlačeny na kovový povrch metalhydridu, kde dojde k jejich rozdělení na jednotlivé 
atomy vodíku, které jsou vtaženy dovnitř krystalu kovu a tvoří s ním pevnou látku. Přesněji o ab-
sorbovaných atomech nelze již dále hovořit jako o atomech vodíku. Vodíkové jádro – proton se 
v krystalu pohybuje mezi atomy kovu a elektronovým oblakem tvořeným volnými elektrony vo-
díku i kovu. Tento proton již není úzce spjat se žádným elektronem, a proto je zavádějící označe-
ní vodíkový atom. Během plnění dochází k uvolňování tepla. Indikátorem stavu plného využití 
kapacity zásobníku je zastavení vývoje tepla. Pro uvolnění vodíku ze zásobníku je potřeba snížit 
tlak pod rovnovážný tlak zásobníku [8]. 

Nevýhodou metalhydridů je nízká hustota energie.  V současnosti nejlepší metalhydridy do-
sahují pouze kolem 8% podílu hmotnostních vodíku v naplněném stavu z celkové hmotnosti ná-
plně, tyto systémy mají poměrně velkou hmotnost. Metalhydridový zásobník může být až 30 krát 
těžší a 10 krát objemnější než benzinová nádrž stejného energetického obsahu. 

Další problém je v použití naprosto čistého vodíku bez použití vody, potažmo páry. Jinak do-
chází ke ztrátě kapacity. Další problémy spojené s použitím metalhydridů souvisejí s jejich struk-
turou. Mělo by být zabezpečeno co možná největší plošný kontakt mezi plynem a kovem. Jeho 
typická struktura je zrnitá, jedná se převážně o granulované nebo práškové struktury. Tyto částice 
mohou být pak snadno unášeny plynem a zacpávat filtry přepouštěcích orgánů.  

Z hydridů schopných akumulovat vodík můžeme jmenovat např. ferotitan, slitiny kovů vzác-
ných zemin, a nejlépe je na tom hydrid 0,7 0,2 1,9Ti .   Fe Mn H

Princip akumulace je v tom, že atomy vodíku reagují s výše uvedenými slitinami, např. pro 
Fe a Ti takto: 

 
0,1 2 1,04

1
2

2,13 2,13

28,05 .

TiFeH H TiFeH

H kJ mol H−

+ =

Δ = −
 (4.25) 

   Optimální skladování závisí od poměru jednotlivých kovů ve slitinách. Pro Fe-Ti (který je 
nejběžnější) je poměr 46 – 48%. Při zvyšování obsahu železa schopnost absorpce vodíku klesá a 
při 2TiFe nedochází k absorpci vůbec. Tento systém chceme použít při naší možnosti akumulace.   

a)       b) 

 
Obr. 4-12: a) Tlak vodíku nad hydridem slitiny TiFe0,7Mn0,2 [2] 

b) Hysterézní efekt hydridů titanových slitin 
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Obr. 4-13: Náklady na skladování vodíku [2] 

1-LH2; 2-stlačený plyn; 3-hydrid; 4-kryoadsorbent 

0,5, 360; 0,3, 360; 0,3, 200I U N II U N III U N− = = − = + − = =  

U – poměr denně skladované energie vůči celkové skladovací kapacitě zařízení; N – počet pro-
vozních dní  

 

 
Obr. 4-14: Ilustrace metalhydridového zásobníku poslední generace [14] 

 

4.2.2.6 Alternativní skladování vodíku 
V současnosti jsou zkoumány nov metody skladování vodíku, jako jsou adsorpce 

v uhlíkových porézních strukturách, skleněné mikrosféry a oxidační technologie železa. Níže po-
psané metody jsou metodami spíše ve fázi laboratorních aplikací. 

Uhlíková adsorpce 

Adsorpce je technologie podobná u technologie metalhydridů. Vodík je chemicky vázán na 
plochu vysoce porézních uhlíkatých materiálů, např. granulí Uhlík adsorbuje při teplotách -185 až 
-85°C a talcích 21 až 48 bar. Velikost adsorpce vodíku uhlíkem se zvyšuje s nižšími teplotami. 
Teplo, při překročení teploty 150°C, uvolňuje vodík. 
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Skelněné mikrosféry 

Systémy skleněných mikrosfér používají drobné duté kuličky, do kterých je vodík nuceně 
vháněn vysokým tlakem. Jakmile je vodík uskladněn, kuličky je možno skladovat při podmín-
kách okolního prostředí bez ztrát vodíku. Přivedením nevelkého množství tepelné energie se opět 
vodík začne uvolňovat. Experimenty pro zajištění zvýšení tempa uvolňování vodíku jsou vedeny 
přes drcení kuliček [4]. 

Oxidace železa 

Oxidace železa je v tomto případe proces, při kterém vodík je formován reakcí pórovitého 
železa (surová ingredience pro ocelářské pece) s vodní párou, reakce je pak znázorněna dále. 

Fe+ H2O FEO +H2 

Tzv. vodíková koroze při teplotách cca 800°C, rychlost proudu páry cca 15m.s-1. Vedlejším 
produktem tohoto procesu je oxid železnatý, rez. 

Nevýhodou tohoto systému je zejména hmotnost železa – efektivní hmotnost je 4,5% - kro-
mě toho pro katalyzátory zachovávat teplotu v rozmezí 80 až 200 °C. 

Hydridy alkalických kovů 

Nově zkoumané směsi hydridů nabízejí lepší vlastnosti oproti předchozím metodám. Jsou za-
loženy na sodíkových draslíkových a litných komponentech. Tyto pak reagují s vodou za vývinu 
vodíku. Komerčně vyvíjený je proces na bázi hydroxidu sodného, kterého je dostatek 
z dřevozpracujícího potažmo z ropného průmyslu. 

NaH pak může být peletizován podobně, jako jsou nyní peletizována biomasa ve formě ma-
lých tablet – briket. Ty mohou být jednoduše potaženy plastem nebo povlakem zabraňujícím kon-
taktu s vodou.  

Reakce je rychlá, tlak vodíku je 8,6 až 10,3 bar NaOH může být získáván zpět a vrácen zpět 
do výrobního procesu.  

Hustota energie je srovnatelná s metalhydridy. Nevýhodou je způsob rozrušení obalu pelet a 
následným využitím materiálu obalu [4]. 
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5 POSOUZENÍ REALIZAČNÍCH MOŽNOSTÍ  
Pokud bychom uvážili, že existují de facto tři možnosti, jak energii z obnovitelných zdrojů 

efektivně uskladnit a následně zkonvertovat zpět, můžeme tyto možnosti vyjádřit ekonomickou 
analýzou, která by nám měla dát jasnou odpověď, která právě z těchto tří možností je ta správná – 
nejekonomističtější. 

5.1 Redox-ový systém akumulace 

 
Obr. 5-1: Schéma akumulace pomocí Redoxového cyklu 

Základním prvkem tohoto systému, pokud opomeneme OZE, je AC/DC měnič, kterým je 
nutno usměrnit napětí. Otázkou zůstává, jak se bude chovat stroj (např. větrná elektrárna) s asyn-
chronním generátorem. Kompenzace jalového výkonu u těchto jednotek je samozřejmostí (pracu-
jí v účiníku 0,8 1  ind.), ale práce do ostrovního režimu, kterým by toto zapojení by-
lo, je otázkou na výrobce zařízení.  

Ať už mají elektrárny generátory synchronní či asynchronní, vždy pracují do série 
s frekvenčními měniči, které následně upraví výsledné hodnoty (napětí, frekvenci) dle zvyklostí 
místní sítě (50, 60 Hz). Jestliže by se použilo synchronních generátorů zároveň s AC/DC měni-
čem (bez frekvenčního členu) použití dalšího prvku by nebylo potřeba a tím pádem je nižší eko-
nomická náročnost celého komplexu. 

Samotný systém Redox, jak bylo uvedeno na začátku, je srdcem celé soustavy. A zároveň 
bude asi z 80% tvořit pořizovací náklady na celou soustavu (nepočítáme-li zdroj energie). 

Posledním prvkem je opět měnič, tentokrát DC/AC s parametry danými místními zvyklost-
mi.  

Celá soustava je poměrně jednoduchá. 

5.2 Systém s vodíkovým hospodářstvím – palivové články 
Tento systém v sobě spojuje několik výhod. 

a) je naprosto bezpečný s ohledem na ekologii 
b) použití vodíku jako nosiče energie 
c) využití kyslíku v medicinální sféře (předpoklad 100% čistota) 
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Obnovitelný zdroj
energie AC/DC měnič

Elektrolyzér

Zásobník H2

Zásobník O2

Palivový článek (SOFT, APF)

DC/AC měnič

  
Obr. 5-2: Systém s vodíkovým cyklem a použitým palivovým článkem 

Soustava je podobná se systémem 3.2 redoxem. Je zde navíc použit elektrolyzér, který je pá-
teří celého komplexu, dále zásobníky na H2 a O2 (druh zásobníku záleží na okolnostech a místech 
výstavby, druhy viz výše) a palivový článek. Použití měničů je stejné jako u systému redox.  

Ze zásobníků můžeme dle potřeby odebírat množství vodíku nebo kyslíku, je-li to ekono-
micky přínosné.  

Nevýhodou je uskladnění vodíku, potažmo kyslíku a zpětná konverze. Další palivový článek 
velkého výkonu je relativně stále ještě hodně drahý (rok 2008), i přes svoji vysokou účinnost ne-
musí být toto řešení ideální. 

 

5.3 Systém s vodíkovým hospodářstvím – kogenerační jednotka 

 
Obr. 5-3: Systém s elektrolýzou vody a využití kogenerační jednotkou 
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S tímto systémem máme výhody stejné, jako byly v předešlém případu. Je zde však místo pa-
livového článku umístěna kogenerační jednotka, která plní funkci konverze chemické energie ve 
formě vodíku zpět na energii elektrickou, pomocí klasického principu spalování.  

Další výhodou jsou zejména menší pořizovací náklady na tuto jednotku v konfrontaci 
s palivovým článkem stejného výkonu. Jestliže bychom uvažovali o využití tepla z chlazení jed-
notky, tato ekonomická analýza vypadá velice slibně. 

Problémem může být hlučný provoz, popřípadě nižší účinnost daná – fyzikálním principem – 
motorem s vnitřním spalováním. Jestliže bychom předpokládali motor pracující s chudou směsí 
s 2 (koeficient přebytku vzduchu) můžeme očekávat konečnou účinnost někde okolo 40%. 

Palivový článek je účinnější, a tato hodnota se pohybuje ve velkých instalacích někde okolo 
80-88%.  

Ovšem využijeme-li odpadní teplo, rentabilita se může pohybovat v zajímavých intencích.  

 
Obr. 5-4: Účinnost motoru provozovaného na vodík [2] 

Je jasně vidět, že účinnost při tomto způsobu silně závisí na otáčkách motoru. Pro vodík, kte-
rý je vstřikovaný do nasávání a motor je středně otáčkový (do 1000 ot.min-1), vychází účinnost 
mechanická okolo 40%, což je již zajímavá hodnota. Na dalším obrázku můžeme vidět konfron-
taci, jak velké emise oxidů dusíku (tzv. NOx) vznikají při provozu na ostatní paliva v porovnání 
s vodíkem.  
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Obr. 5-5: Zobrazení vypouštění emisí oxidů dusíku při spalování v motoru [1]  
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6 EKONOMICKÁ ANALÝZA  

6.1 Redox systém 
Vyjdeme z předpokladu, že cena za instalovanou kapacitu je v rozmezí (500 – 750) €/kWh. 

Pokud budeme uvažovat velké celky, kde dosahuje akumulační kapacita až 100 MWh, cena klesá 
k hodnotě 450 €/kWh. Dokoupení dalšího elektrolytu je možné, potom cena dokoupeného setu je 
250 €/kWh [5].  

6.2 Klasické staniční baterie 
V menších aplikacích, kde je potřeba staničních baterií, systém REDOX je příliš drahý. 

Zkusmo za baterii s akumulační kapacitou 5 je cena této jednotky okolo 1,5 mil. korun. 
V tabulce níže je uvedena cena za jednotlivá řešení. Pravdou zůstává, že ceny nejsou příliš aktu-
ální, ale jedná se o zavedenou výrobu, kde se mohou projevit pouze malé konstrukční rozdíly 
(ventilové baterie), které výslednou cenu příliš neovlivní.   

kWh

Druh 
U0 

Měrná 
kapacita 

Nabíjení  Život  Cena  Cena za cykl 

V  Ah/kg  hod.  Cyklů  poměrná 

Pb startovací  2,10  29‐33  5‐10  300  1,00  1,00 

Pb staniční  2,10  29‐33  5‐10  1600  1,75  0,32 

Ni‐Cd kapsové  1,29  24‐25  7‐8  2000  3,75  0,58 

Ni‐Cd spékané  1,29  24‐25  7‐8  3000  7,50  0,77 

Ni‐Fe  1,50  23  6‐7  2000  3,25  0,50 

Ag‐Zn  1,72  187‐220  4‐20  200  20,00  31,00 

Ag‐Cd  1,26  110‐165  4‐20  500  25,00  16,00 

Tab. 6-1: Srovnání různých akumulátorů (100 Ah a 12 V dle cen v USA – 1961)[3] 

Tabulka je uváděna pro porovnání klasických akumulátorů na jednotlivých známých a ověřených 
principech, nebo-li baterie, které jsou nejčastěji používané ve staničním provedení tzn., že záměr-
ně zde neuvádím baterie typu Li-On nebo Li-Pol. 

Vybíjecí proud má velký vliv na kapacitu a na účinnost. Čím větší je vybíjecí proud, tím 
menší je kapacita i účinnost. Zkouškami bylo prokázáno, že při dvojnásobném vybíjecím proudu 
byla kapacita o 32% nižší a ampérhodinová účinnost byla na 87% oproti 91% při polovičním 
proudu. 

Na watthodinovou účinnost působí také tzv. koncentrační polarizace. Baterie se chová tak, 
jako by při vybíjení obsahovala elektrolyt silně zředěný a při nabíjení silně koncentrovaný, a pro-
to, že se elektrolyt v pórech desek během vybíjení vyčerpává a obohacuje při nabíjení. 

Staniční baterie mají mít podle ČSN aspoň ampérhodinovou účinnost 85% a watthodinovou 
65%. Účinnost baterie je silně závislá na délce cyklu: 24h například při staničních baterií je 74%, 
při cyklu 30 min. 92%. 



6 Ekonomická analýza 

 

 

54

Nejnovější trendem, respektive již normou, je použití baterií řízené ventilem.  

6.3 Vodík jako takový 
Obrovská přednost investice do složitějšího mechanismu akumulace prostřednictvím vodíku 

je jeho samotná podstata, a to, že vodík je především nosičem energie, který je uplatnitelný nejen 
v průmyslu, ale také v domácnostech. Ať bychom jako minimalistický příklad uvedli náhradu 
propan–butanových lánví (LPG) za čistší vodík uskladněný v metalhydridových zásobnících. 

Jako příklad nosiče energie zachycuje obrázek níže, kde je jasně vidět, od jaké vzdálenosti se 
vyplatí energii přenášet ve formě vodíku a ne již klasicky – vysokonapěťovým přenosem. Prav-
dou zůstává fakt, že autoři grafu vzali v úvahu pouze přenos o napětí max. 750 kV. Samozřejmě, 
že dnes již není problém dosahovat vyššího stupně napětí (1000 – 1200 kV), ale přesto je patrné, 
že u vzdálenosti přesahující 2000 km je jednoznačně ekonomicky výhodnější vodíkový systém.  

 
Obr. 6-1: Ekonomická výhodnost přenosu energie elektrolytickým vodíkem v závislosti na délce 
trasy a „konkurenční“ přenosy [1] 
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7 MODEL AKUMULACE PROSTŘEDNICTVÍM 
METALHYDRIDOVÉHO ZÁSOBNÍKU 

Záměrně jsme vybrali uskladnění energie do tohoto prostředku, abychom se jasně a názorně 
přesvědčili o výhodnosti dané akumulace. 

7.1 Principiální popis modelu 
Malý model, k němuž jsme se rozhodli, využívá několika zařízení, které bylo potřeba vyrobit 

jako nová, respektive vymyslet jejich konstrukci. 

Schéma zařízení je umístěno níže. 

 

 
Obr. 7-1: Schéma kompletního zařízení 

7.1.1 Elektrolyzér 
Hlavní člen celého systému. Elektrolyzér jsem původně navrhoval pro reverzní činnost. To 

znamená, že by vyráběl jednak vodík a kyslík jako klasický elektrolyzér, a se změnou výkonu 
(dodávka – odběr) by fungoval jako vodíkový článek. 

Jeho hlavní předností je jednoduchost, okamžitá flexibilita na výkyvy v dodávkách a odbě-
rech a tím téměř konstantní dodávka do sítě. Jde samozřejmě o to, že tento „článek“ by nedosa-
hoval vynikajících účinností jako zařízení, jež by bylo separováno na elektrolyzér a výkonový 
palivový článek. Ale právě jednoduchost a perfektní reakce na směr proudu jsou jeho výhodami. 

Byl zvolen systém s plovoucími elektrodami, které fungovaly jako elýzní prvek a zároveň je-
jích částečným smočením fungovaly jako palivový článek. 

Vzhledem k agresivnímu prostředí (50% roztok KOH – větší koncentrace zabraňuje nežá-
doucímu „bublání“ a vytváření pěny, která neumožňuje dostatečný odvod bublinek plynů – O2,H2 

– a tím pádem dochází ke zhoršení činnosti systému) bylo nutné navinout na PVC pásek šířky 4 
mm niklový drát. Tímto jsme dosáhli potřebné proudové hustoty, při relativně nízké hmotnosti. 
Celý komplet byl následně přidělán k silikonovým hadičkám, které vytvářely potřebný vztlak a 
udržovaly elektrody při hladině roztoku.  
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Niklový drát je odporový materiál a k snížení ztrát je nutné přívody zesílit paralelním spoje-
ním přesněji řečeno, zajistit napájení z více větví (v našem případě to bylo 8 paralelních větví na 
vnějším obvodu elektrod).  

Ještě jsem nepoznamenal, že elektrolyzér je kulatého půdorysu s vnější a vnitřní elektrodou, 
přičemž vnější elektroda má průměr 8 cm a vnitřní elektroda 5 cm. Celkový obvod elektrod musí 
(měl by) být stejný, proto je vnitřní elda tvořena dvěma pásky a to jak z vnější strany plováku, tak 
vnitřní strany. Tím máme splněnu podmínku.    

Pro samotný model a jeho funkčnost není nutné používat právě tento typ, a proto pro první 
oživení celého projektu se používal klasický elektrolyzér s ionto měničovou membránou.   

 
Obr. 7-2: Náčrt vyrobeného elektrolyzéru pro chod v normálním a reverzním režimu  

7.1.2 Nízkotlaký zásobník na vodík 
Nízkotlaký zásobník je tvořen dvěma nádobami – sudy. V sudu o větším průměru je otočen a 

nasunut druhý s menším průměrem. Vnější sud je napuštěn vodou a tvoří tak přirozený vodní 
uzávěr. Jímáním vodíku (lehčí než vzduch) dojde k postupnému plování vnitřní nádoby a postup-
nému vyjíždění nad hladinu kapaliny. Voda zároveň odděluje vyrobený vodík od okolního pro-
středí a tím brání úniku. Vodík jako takový se ve vodě rozpouští velmi málo.  

7.1.3 Tlakové čerpadlo 
Čerpadlo na čerpání vodíku je celé postaveno dle vlastní konstrukce. Je tvořeno pístem utěs-

něným dvěma silikonovými O-kroužky. Píst je poháněn závitová tyč o průměru 4 mm. Pohon 
celku obstarává stejnosměrný motor s převodovkou z ozubených kol a výsledný přenos točivého 
momentu je uskutečněn skrze řemenice a řemen ze silikonového materiálu s průměrem 40 mm.  
Napájení motoru je prováděno řízeným zdrojem s napětím (0 – 30)V. Jmenovité napětí motoru je 
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6V. Na základové desce jsou dále umístěny dva koncové spínače a soustava zpětných ventilů. 
Vlastní logika řízení motoru bude uvedena dále. 

7.1.4 Zpětný ventil 
Zpětný ventil je nedílnou součástí celé koncepce tlakového plnění metalhydridového zásob-

níku. Ačkoliv je kreslen ve schématu zvlášť, je v podstatě dalším elementem tlakového čerpadla a 
je na něm přímo našroubován. Tím se celé pojetí zjednoduší a stane se kompaktnějším. Na konci 
talkového ventilu je umístěn ventil s přírubou, na kterou je namontován jednak tlakoměr ale 
hlavně zásobník. Blíže opět fotografie. 

7.1.5 Metalhydridový zásobník  
Metalhydrodový zásobník je duší celého modelu. Náš malý metalhydridový zásobník pracuje 

podle níže umístěného grafu:  

 
Obr. 7-3: Naplnění a vyprázdnění zásobníku o objemu 10l [8]. 

Zásobník je obalen polystyrenovou hmotou, pro oddělení od okolního prostředí. Na tělese 
nádoby jsou instalovány termočlánky, pomocí kterých můžeme snadno změřit teplotu. Jak již 
z teoretické části plyne, při plnění se zásobník ohřívá – chová se tedy exotermně – při uvolňování 
plynu je naopak nutné nádobu zahřívat – endotermní reakce.  

Rovnovážný stav je při tlaku 500 kPa. Při plnění je nutné vytvořit tlak 600 kPa. Jak se zá-
sobník zahřívá, dochází k menší absorpci vodíku, proto se musí nádoba intenzivně chladit nebo se 
objemová rychlost plnění sníží. Zásobník je naplněn tehdy, pokud již nedochází k nárůstu teploty. 

Vyprazdňování se děje při tlaku 400 kPa. V tomto režimu je naopak nutné článek zahřívat, 
pokud chceme odebírat konstantní objem plynu. 
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7.2 Systém řízení tlakového čerpadla – popis funkce 
Pro řízení motoru jsem použil reléového ovládání. Liniové schéma je uvedeno na další strán-

ce jako obrázek 7-4. 

Systém je navržen tak, aby při naplnění nízkotlakého zásobníku zareagoval koncový spínač 
K1. Ten hlídá tzv. horní hladinu. Spodní hladinu hlídá koncový spínač K4. Další dva koncové 
spínače K2 a K3 jsou umístěny na tlakovém čerpadle, kde hlídají posuv pístu a zajišťují tak ply-
nulé nasávání a kompresy vodíku do akumulátoru.  

Pokud dojde k události na K1, sepne koncový spínač relé S1, které přes samodržný kontakt 
(S1.1) se uvede v činnost. Samodrž je v tomto okamžiku velice důležitá, protože po odčerpání 
části vodíku, dojde k poklesu hladiny v nízkotlakové části a koncový spínač K1 přejde do klido-
vého stavu. To by ovšem mělo negativní důsledky na čerpání a tím pádem by čerpadlo neustále 
cyklovalo po malých časových úsecích. 

Kontakt S1.2 sepne přes rozpojovací kontakty K3.1 a S2.1 relé S3, které uvede do pohybu 
motor, a čerpadlo začne sát vodík. 

Tak se děje až do okamžiku sepnutí koncového spínače K3, potažmo jeho spínacích kontaktů 
K3.2. Následuje impuls přes S5.1 na relé S2. S tím dojde k rozepnutí kontaktu na K3.1 a vypne se 
relé S3 – motor je uveden do pohybu.  

Na relé S2 je opět umístěn samodržící kontakt a to proto, aby při návratu (kdy přejde do kli-
dové fáze konc. spínač K3) mohlo i nadále probíhat stlačování vodíku. Po návratu K3 do klidu, je 
obvod S3 přerušen díky rozpínacímu kontaktu S2.1. Relé S2 sepne prostřednictvím S2.2 relé S4 –  
dochází k rezervaci motoru. 

Dojede-li píst na konec, sepne koncové relé K2, které přes K2.1 sepne relé S5 a to rozepne 
svůj kontakt S5.1. Dojde k zániku impulsu na S2 a opět se zapojí větev S3. 

Takto se celý cyklus opakuje až do té doby, než dojde k vyčerpání vodíku z nízkotlakého zá-
sobníku. Pokud se to stane, zareaguje koncové čidlo K4 a přes K4.1 rozepne celou výše popsanou 
logiku. Zároveň sepne větev s rozpínacím kontaktem S5.2. Tato větev má za úkol dotáhnout píst 
do koncové polohy ohraničené K2, ať je předtím píst v jakékoliv poloze. Tuto má umožnit přes-
nější zjištění celkového objemu stlačeného do metalhydridového zásobníku. 
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Obr. 7-4: Liniové schéma řízení motoru tlakového čerpadla 
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8 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

8.1 Elektrolyzér 
Elektrolýzní – palivový článek tak jak jsme ho navrhli, funguje v elýzním režimu dobře. Pro 

palivový článek je nutná zásoba vodíku, proto jsme dospěli k závěru, že je nutná nejdříve vlastní 
absorpce vodíku a jeho akumulace přiměřeným prostředkem. Při konstrukci článku jsem však na-
razil na několik problémů: 

a) Těleso článku je nevyhovující. Jednak se jedná o kruhový půdorys, což by nebylo takový 
problém, jako spíše to, že průměr celého komplexu je příliš malý. Vnější elektroda byla i 
přes různá odlehčení nadále příliš těžká (PVC plovákové hadičky zaměněny za silikono-
vé s větším průměrem, ale se slabší stěnou).  

b) Přívody k elektrodám by potřebovaly vyřešit lepším způsobem. Niklový drát se ukazuje 
jako vodič příliš houževnatý, tudíž není možné uskutečnit flexibilní přívody. Zde bych 
poznamenal, že by se dalo uvažovat o uhlíkových přívodních vodičích, přičemž uhlík je 
nalisován uvnitř silikonové trubičky. Nebo snad tenké nerezové přívody, jejichž počet by 
byl odvislý od proudové hustoty a výkonu toho kterého konkrétního článku.  

Pro zapojení do obvodu s akumulátorem energie byl zapůjčen elektrolyzér Ústavu Elektro-
technologie. 

 

8.2 Metalhydridový zásobník 
Po sestrojení kompletu nevykazoval metalhydridový zásobník předpokládané vlastnosti. Ne-

docházelo k akumulaci vodíku a tím pádem k ohřevu akumulátoru. Jedná se zásobník testovaný 
již delší dobu a je tedy možné, že došlo k vniknutí vodní páry z vlhkosti vodíku získávaného 
elektrolýzou. Tím je funkce článku silně narušena.  

V součinnosti s Ústavem elektrotechnologie, která na tomto výzkumu také participuje 
v rámci řešení výzkumného záměru č. MSMT 0021630516 - „Zdroje, akumulace a optimalizace 
využití energie v podmínkách trvale udržitelného rozvoje“ , byl objednán nový objemnější me-
talhydridový zásobník. Jeho dodání se ale neuskutečnilo v termínu. 
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Obr. 8-1: Fotografie kompletního zařízení umístěného v laboratoři nekonvenčních přeměn 
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9 ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo zejména formulování základních problému souvisejících s připojová-

ním nestabilních zdrojů do sítě. Jako jedno z řešení jsem navrhl způsob akumulace přiměřených 
velkých objemů energie. 

Obnovitelné zdroje budou vždy doplňkem v energetickém mixu. Maximální podíl na výrobě 
energie v České Republice bude někde kolem 15%. Pro efektivní využití je tedy nutné, aby tyto 
zdroje byly provozovány v optimálním režimu v rámci skladby zdrojů v ES. Toho lze dosáhnout 
právě pomocí akumulace. To stejné platí i pro klasické zdroje, protože fosilní paliva hrají stále 
ještě hlavní roli ve výrobě energie a je nutné se zaměřit na jejich co nejefektivnější využití. Aku-
mulovat energii bude do budoucna jedním z hlavních témat energetiky.  

K akumulaci elektrické energie v objemech od 10 kWh až do řádu 10 MWh se přes svou in-
vestiční náročnost jeví perspektivní technologie s VRB, jejichž provozní charakteristiky umožňu-
jí nejen efektivně vyrovnávat krátkodobé i střednědobé nestability výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, ale i realizovat záložní zdroje (známé pod zkratkou UPS – Uninterrupti-
ble Power Supply) od zabezpečení důležitých provozů až po významné nové akumulační kapaci-
ty pro operativní řízení v rámci velkých energetických soustav.  

Výhodou je rovněž relativně krátká doba jejich výstavby, nezávislost dislokace na topogra-
fických podmínkách umožňující optimální plošné rozmístění těchto akumulačních kapacit i inte-
grovaná výkonová elektronika umožňující jejich snadné dálkové řízení. 

Původní pilotní projekt VRB zařízení je využíván na tichomořském ostrově King Island 
k akumulaci energie z fotovoltaických a větrných elektráren ostrovní sítě, jejímž původním pri-
márním energetickým zdrojem byla elektrárna s dieselovými motory. Instalací akumulační průto-
kové baterie se zvýšil podíl výroby z obnovitelných zdrojů ze 40 na 60 %, čímž klesla spotřeba 
nafty o 1/3. To je jasný příklad úspěšného začlenění akumulátoru do elektrické soustavy.  

V Japonsku je instalované VRB-ESS zařízení s jmenovitým výkonem 4 MW (krátkodobě až 
6 MW) s akumulační kapacitou 6 MWh integrované s 32 MW větrnou farmou k vyrovnání fluk-
tuací výkonu. 

Posledním známým velkým projektem je stavba VRB zařízení kanadskou firmou VRB 
Power Systems pro větrnou farmu Sorne Hill v Donogalu v Irsku s projektovanou akumulační 
kapacitou 12 MWh nákladem 6,3 milionu $. Cílem tohoto projektu je průběžně akumulovat ener-
gii produkovanou touto větrnou elektrárnou a dodávat ji do rozvodné sítě zejména v době špičko-
vého zatížení elektrizační soustavy, kdy je nejvyšší nákupní cena. 

Využití vodíkového cyklu k akumulaci velkých objemů elektrické energie bylo považováno 
za perspektivní do doby, než byla objevena a rozvinuta technologie VRB. Zůstává však atraktivní 
pro kombinované využití akumulované energie s omezením až vyloučením zpětné transformace 
na elektřinu a to zejména pro řešení i drobných jednotek s menšími akumulačními kapacitami. Ve 
spojení s nízkotlakými a provozně bezpečnými metalhydridovými zásobníky vodíku může nahra-
dit stacionární klasické akumulátory, popř. v kombinaci s nimi transformovat elektřinu získanou 
např. z fotovoltaického zdroje.   

Důležité je si uvědomit, že vodík je pouhým nosičem energie a ne jako primární zdroj. Stě-
žejní oblast pro využití ať již úplného, zkráceného nebo otevřeného vodíkového cyklu zůstává 
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pak v oblasti ekologické dopravy. Podmínkou pro další efektivní využití vodíku je vybudování 
infrastruktury pro vodíkové hospodářství (což je možné za několik let až desetiletí) jakou jsou 
tranzitní plynovody, předávací stanice, kompresorovny, atd. Potom můžeme začít mluvit o vodí-
kové energetice. 

V závěru se ještě zmíním, že tato problematika má podporu v agentuře Czechinvest a ve spo-
lečnosti ČES s. r.o., která má zájem na začlenění VBR akumulátoru do svých projektů větrných 
elektráren a pro malé vodní elektrárny.  
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