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Úvod

Energie větrná je v současnosti spolu s energií vodní nejvyužívanější energií ze souboru
obnovitelných zdrojů energie.
Instalovaný elektrický výkon větrných elektráren dosahoval celosvětově na konci roku 2011
hodnoty 238 350 MW.
První místo v instalovaném výkonu ve větrných elektrárnách patří Číně s 62 720 MW,
následují pak USA s 46 920 MW, pak je v tomto žebříčku Německo s instalovaným výkonem
29 060 MW, následováno Španělskem 21 700 MW. Další je Indie s instalovaným výkonem
16 100 MW atd..
V Evropě pak celkový instalovaný výkon se již blíží hodnotě 100 000 MW (musíme si
uvědomit, že např. JE Temelín disponuje instalovaným výkonem 2x 1000 MW).
V současnosti v druzích transformace energie větrné výroba elektrické energie již naprosto
dominuje. Je zde ale nutno zmínit i další způsoby využití energie větru, a to např. k pohonu
čerpadel i k transformaci na energii tepelnou, které ve specifických aplikacích mají své místo.
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Obr.č.1. Instalovaný výkon větrných elektráren v zemích EU v roce 2011
zdroj: www.wind-energie.de

Pozoruhodná je i dynamika výstavby nových větrných elektráren, kdy v posledních letech
vidíme obrovský nárůst instalovaného výkonu v těchto zdrojích. V letech 2009 až 2011 byl
světově každoroční přírůstek na úrovni cca 40 000 MW viz obr.č.2.
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Obr.č.2. Roční nárůst instalovaného výkonu větrných elektráren v jednotlivých letech
(nárůst instalovaného výkonu v roce 2011 byl 41 236 MW)
Zdroj: http://www.wind-energie.de/infocenter/statistiken

Nejvhodnější podmínky pro využití energie větru jsou především v přímořských oblastech,
kde lze nalézt pravidelné a poměrně silné větry.
Ve vnitrozemských státech je pak podmínkou pro výstavbu větrných elektráren nalezení
oblasti s dostatečnou roční průměrnou rychlostí větru, tak aby provoz těchto jednotek byl
ekonomický.
Nejdůležitějším faktorem pro hodnocení dané lokality pro výstavbu větrné elektrárny je
rychlost větru a doba trvání, následně pak charakteristika terénu. Většina současných typů
větrných elektráren vyžaduje lokalitu s průměrnou rychlostí větru vyšší než cca 5 m·s-1.V
mnoha zemích je systematicky monitorována síla a četnost výskytu větru, jsou vytvořeny tzv.
větrné mapy, které slouží jako podklad pro analýzy využitelnosti lokalit pro výstavbu
větrných elektráren, např. viz obr.č.3.
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Obr.č.3. Průměrná rychlost větru na území ČR ve výšce 10m nad terénem
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.–Akademie věd ČR. Web: http://www.ufa.cas.cz, [2010].

Proudění v zemské atmosféře, tj. vítr, vzniká v důsledku několika jevů. Musíme zde zmínit
rozdíly v atmosférických tlacích, které jsou způsobeny nerovnoměrným ohřívání povrchu
země, zde máme na mysli povrch pevniny i vodních ploch. Proudění v atmosféře je ovlivněno
i vertikálními vzestupnými, sestupnými proudy vzduchu při zahřívání, resp. ochlazování
povrchů. Proudění je vyvozeno dále rotací Země, kde se projevuje vliv Coriolisovy síly a síly
odstředivé.
Globální proudění v atmosféře je znázorněno na obr.č.4., síla větru, resp. průměrné rychlosti
větru na Zemi v jednotlivých oblastech viz obr.č.5.
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Obr.č.4. Proudění v atmosféře
Frost,W.D.; Asphiden, C.;“Characteristics of theWind” in Spera, D.A. (Hrsg.):Wind
Turbine Technology,ASME Press, New York, 1994

Obr.č.5. Mapa průměrných rychlostí větru na Zemi
Molly, J.P.:Windenergie,Verlag C.F. Müller Karlsruhe, 2nd edition, 1990
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Historie využívání energie větru

Jako první doložené využití energie větru může být z hlediska historického zmíněno využití
větru v plavbě, kdy první zmínky o plavidlech s plachtami pochází z Egypta, z období 5000
let před naším letopočtem.

Obr.č.6. Využití energie větru Nil

První zmínka o větrných motorech pak pochází z Persie, a to z období před 2 200 lety. Větrné
mlýny byly používány k mletí.

Obr.č.7. Větrný mlýn se svislou osou rotace- Afganistan
(Deutsches Museum)
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V Evropě dochází k rozvoji technik využívání energie větru především ve 14. století. Větrné
mlýny byly určeny především k mletí obilí, k pohonu pil, v Holandsku pak například i
k přečerpávání vody s cílem vysoušení mokřin a poldrů.

Obr.č.8. Větrný mlýn holandského typu s vodorovnou osou rotace určený pro mletí
Fröde, E. u. F.:Windmühlen, Cologne, Du Mont Buchverlag, 1981

Obr.č.9. Větrný mlýn holandského typu s vodorovnou osou rotace určený pro přečerpávání
vody
Fröde, E. u. F.:Windmühlen, Cologne, Du Mont Buchverlag, 1981
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V 19. století dochází k rozvoji a výstavbě větrných rotorů především v USA, a to především
pro potřeby zemědělské, potřeby železnice, tj. čerpání vody, i k výrobě elektrické energie.

Obr.č.10. Halladay větrný mlýn určený pro čerpání podzemní vody pro doplňování vody pro
parní lokomotivy Union Pacific Railroad v Laramie roku 1868
(Torrey,V.:Wind Catchers, Brattleboro,Vermont, The Stephen Greene Press, 1976)

Konec mnoha aplikací větrných motorů té doby a rozvoje využívání energie větru pak
souvisel s příchodem éry parního stroje a následnou elektrifikací, dále pak s vývojem a
rozšířením spalovacích motorů.
Opětovný vzestup technologií využití energie větru pak je historicky, až do dnešní doby,
spojen s ropnou krizí, tj. s vzestupem cen ropy, a dále pak s podporou obnovitelných zdrojů
energie obecně. Neustálý, razantní rozvoj sektoru větrné energetiky, především větrných
elektráren, vidíme tedy od sedmdesátých let minulého století až dodnes. O nebývalý rozvoj se
zasloužily především země ležící při pobřeží Severního moře a severního pobřeží Atlantského
oceánu, tj. Dánsko, Nizozemí, Německo.
V současnosti již elektrický příkon do elektroenergetických sítí těchto zdrojů i v evropském
měřítku mnohdy začíná být potenciálním nebezpečím pro elektroenergetické soustavy, a to
z důvodu stochastičnosti, nerovnoměrnosti a nepředvídatelnosti výskytu větru, a tedy i výroby
elektrické energie.
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Výkon větru

Výkon (větru) je dle definice energie za čas. Jako energii větru zde máme na mysli pouze
energii kinetickou (Sílu větru hodnotíme rychlostí větru …), a z tohoto předpokladu odvoďme
výkon větru protékající definovanou plochou.
Energii kinetickou proudu vzduchu můžeme vyjádřit:

1
Ek = ⋅ m ⋅ v 2
2

(1)

kde:
v … rychlost větru
m … hmotnost
Energie za čas je tedy výkon:

E
1
E& k = k = ⋅ m& ⋅ v 2
2
t

(2)

Hmotový tok můžeme zapsat:

m& = ρ ⋅ S ⋅ v = ρ ⋅ S ⋅

dx
dt

kde:
S … průtočná plocha (rotoru)
ρ … hustota vzduchu
dx … dráha
dt … čas
Výkon větru pak po dosazení:

1
1
Pvětru ,teoret = E& k = ⋅ m& ⋅ v 2 = ⋅ ρ ⋅ S ⋅ v3 [W ]
2
2
1
Pvětru ,teoret = ⋅ ρ ⋅ v3 ⎡⎣W ⋅ m −2 ⎤⎦
2

(3)
(4)
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Výkon větru protékající jednotkovou plochou je přímo úměrný třetí mocnině rychlosti větru
a hustotě vzduchu.
Hustota vzduchu je závislá na tlaku (absolutním) a teplotě:

ρvzd =

pb
r ⋅T

(4)

kde:
pb … barometrický tlak (absolutní)
T … teplota vzduchu v [K]
r … měrná plynová konstanta
Pro přepočet barometrického tlaku z nadmořské výšky h = 0 na libovolnou výšku nad
hladinou moře můžeme použít následující vztah:

pb ( h) = pb (0) ⋅ (1 − 0 ,118358 ⋅10 −3 ⋅ h + 0 ,5291 ⋅10 −8 ⋅ h 2 )

(5)

Jedná se o důležitý přepočet, jelikož např. v nadmořské výšce h=1600 m je 82%
barometrického tlaku nadmořské výšky 0m (!)
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Účinnost přeměny, transformace energie větru

Větrné motory transformují část kinetické energie větru na energii mechanickou.
Nelze dosáhnou 100% přeměny kinetické energie větru na energii mechanickou. Znamenalo
by to totiž úplné zastavení proudění větru za turbínou tedy i přes turbínu. Existuje tedy
optimální snížení rychlosti proudění vzduchu za rotorem, kdy dosáhneme maximální možnou
účinnost transformace energie větru. Definujme rovinu S1 a S2 v dostatečné vzdálenosti od
roviny rotoru S, v neovlivněné vzdálenosti, viz obr.č.11. Tlak v rovinách S1 a S2 je stejný.
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Obr.č.11. Rychlost větru při průchodu rovinou rotoru větrné elektrárny
Díky snížení kinetické energie větru za turbínou je zde rychlost vzduchu menší, z rovnice
kontinuity a zákona zachování hmoty je pak ale zřejmé, že musí dojít ke zvětšení průřezu tzv.
proudové trubice, S1 < S2, viz obr.č.11, proudnice. Tyto předpoklady použijeme pro další
výklad.
Účinnost definujeme jako:

ηi =

výkon rotoru
výkon větru

(6)

Pak jednotlivé rychlosti:
v1 … rychlost větru před rotorem
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v2 … rychlost větru za rotorem
v … rychlost větru v rovině rotoru, která je střední hodnotou rychlosti před a za rotorem
p … tlak

v=

v1 + v 2

(7)

2

Platí rovnice kontinuity:

v1 ⋅ S1 = v ⋅ S = v2 ⋅ S 2

(8)

Energie získaná na rotoru, energie mechanická = změně kinetické energie proudu vzdušiny, tj.
z rozdílů kinetické energie proudu vzduchu před a za rotorem.
1
2
2
ΔEk 2 ⋅ m ⋅ (v1 − v 2 ) 1
P=
=
= ⋅ ρ ⋅ S ⋅ v ⋅ (v12 − v 22 )
2
t
t

(9)

dosadíme za
v=

v1 + v 2
2

a

m& = ρ ⋅ S ⋅ v

(10)

Výkon rotoru pak po dosazení:

1
Protoru = ⋅ ρ ⋅ S ⋅ (v1 + v 2 ) ⋅ (v12 − v 22 )
4

(11)

Pro účinnost pak můžeme psát:

ηi =

v1 + v 2
1
⋅ρ ⋅S ⋅
⋅ (v12 − v 22 )
2
2

(12)

1
⋅ ρ ⋅ S ⋅ v13
2

Z této rovnice vyplývá, viz obr.č.12, že maximální účinnosti transformace energie větru je
dosaženo, maximum funkce, kde proměnnou je rychlost v2, jestliže rychlosti větru před a za
rotorem jsou v poměru v2 = ⅓ v1

ηi ,max ⇒

v2 1
=
v1 3

(13)
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pak maximální možná teoretická účinnost je

ηi ,max =

16
= 0,5926
27

(14)

Tuto účinnost pak nazýváme, po významném vědci z oboru větrné energetiky, Betzova

η [%]

účinnost.

59,26

⅓

1

v2/v1

Obr.č.12. Závislost účinnosti transformace energie větru na poměru v2/v1
Teoretický výkon větrného motoru je pak roven výkonu proudu vzduchu o rychlosti v, tj.
rychlosti vzduchu protékající plochou rotoru.
Reálně dosahovaná účinnost větrných motorů je nižší, pro jednotlivé typy větrných motorů
viz obr.č.14., a to z důvodu ztrát aerodynamických, rotací vzdušného proudu za vrtulí, viz
obr.č.13., turbulencí na konci lopatek, generováním vírů, a dále pak ztrát hydraulických
třením profilů.
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Obr.č.13. Rotace vzdušného proudu za rovinou rotoru
Zdroj: Erich Hau: Wind Turbines, Springer – Verlag Berlin Heilderberg, 2006

Maxima účinnosti pak dosahují dané typy větrných rotorů při optimálním rychlostním
součiniteli. Rychlostní součinitel λ se vyjadřuje jako poměr obvodové rychlosti rotoru
(unášivá rychlost na konci listu) a rychlosti větru.

Obr.č.14. Účinnosti jednotlivých typů větrných motorů
Zdroj: Wilson, R. E.; Lissaman, P.B. S.: Applied Aerodynamics ofWind Power Machines, Kreton,
State University, 1974

13

Celková účinnost transformace energie větrné na energii elektrickou ve větrné elektrárně je
pak kromě účinnosti obvodové, čili účinnosti transformace energie kinetické na mechanickou
rotoru, snížena o ztráty mechanické a elektrické, viz obr.č.15.

3000 kW
výkon větru

rotor
η = 0,44

ložiska
η=0,996

převodovka
η=0,97

generátor
η=0,97

Vlastní spotřeba cca 35 kW

transformátor
η=0,98
1160 kW

kompenzátor a
filtr
harmonických
η=0,98

měnič
frekvence
η=0,975

Síť 20 kV

Obr.č.15. Transformace energie kinetické větru na energii elektrickou, dílčí ztráty
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Odhad výroby elektrické energie větrnou elektrárnou v dané lokalitě

Z hlediska rozhodnutí o výstavbě větrné elektrárny, jedná se o investici pohybující se na
úrovni desítek milionů korun, je nutno již v této fázi provést rozbor ekonomiky provozu a její
rentabilitu. Je důležitý výpočet odhadu celkové energie, kterou může jednotka za
předpokládané časové období v dané lokalitě vyrobit.
Teoretický výkon větru, resp. větrného motoru, lze vypočítat ze vztahu viz níže.
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(15)
kde:
EC … celková energie větru za dané časové období [kWh]
S … průtočná plocha [m2]
ρ … hustota vzduchu [kg/m3]
w … rychlost vzduchu [m/s]
t

… čas mezi t1 a t2 (volí se většinou jako časové období jeden rok, čas je udáván počtem

hodin většinou během roku)
Nejdůležitějším faktorem je zde rychlost větru, protože má největší vliv na celkový i
využitelný výkon větru.
Časová nerovnoměrnost rychlosti větru je značná, mění se nejen v rozmezí několika vteřin,
ale také v dlouhodobém časovém horizontu, pro ilustraci viz obr.č.16.. Nejčastěji jako větrná

Podíl větrné energie na příkonu do sítě [%]

charakteristika dané lokality je popisována střední rychlost cs (m/s) během jednoho roku.

leden/ únor/ březen/ duben/ květen/ červe/ červec/ srpen/ záři / říjen / listop / prosinec

Obr.č.16. Produkce elektrické energie z větrných elektráren v Německu v roce 2006
Zdroj: E.ON gird zone, Godde, Ciesiolka,VBG4/2006

Údaj o střední rychlosti je však málo hodnotný pro výpočet odhadu vyrobené energie, pokud
není doplněn informací o rozdělení, četnosti výskytu rychlosti větru.
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Tato se nejčastěji vyjadřuje ve formě sloupcového grafu, tzv. frekvenční charakteristikou viz
obr.č.17, kde každé rychlosti větru přísluší údaj vyjadřující dobu trvání vybrané rychlosti

10
5
0

Četnost výskytu [%]

15

větru po dobu, po kterou byl vítr měřen.

0

6

12

18
24
Rychlost větru [m/s]

Obr.č.17. Frekvenční charakteristika, četnost výskytu rychlosti větru pro danou lokalitu
Nejvíce věrohodného výsledku odhadu výroby energie větrnou elektrárnou pak dosáhneme,
jsou-li k dispozici výsledky měření rychlosti větru za delší časové období na místě
předpokládané výstavby větrné elektrárny, nejlépe ve výšce předpokládané osy rotoru. Tato
dlouhodobá měření se ale z důvodů praktických provádějí nejčastěji ve výšce 10m, a následně
se výsledky přepočítávají na určitou výšku, s přihlédnutím ke struktuře povrchu okolního
terénu.
Musíme tedy znát frekvenční charakteristikou, dále pak výkonovou charakteristiku daného
větrného motoru, a pak lze stanovit celkovou vyrobenou energii za určené časové období.
Celková vyrobená energie za dané časové období je rovna sumě součinů doby trvání rychlosti
větru a výkonu stroje při této rychlosti pro všechny rychlosti větru, kdy větrný motor pracuje,
a to v mezích určených minimální rychlosti pro rozběh a provoz a maximální konstrukční
rychlosti, kdy z důvodů bezpečnosti provozu je větrná elektrárna po překročení této rychlosti
odstavována.
Nejsou-li údaje o časovém rozdělení rychlosti větru v dané lokalitě k dispozici, je nutné znát
alespoň střední rychlost větru pro danou lokalitu a charakteristiku terénu. Z tohoto údaje lze
predikovat četnost výskytu větru. Predikce vychází z aplikace statistických metod
16

a z předpokladu, že pro dané území, např. vnitrozemí, bude tvar frekvenční charakteristiky
pro podobné lokality podobný.

Lze pak využít, např. Weibullovu dvouparametrickou

aproximaci rozdělením náhodných veličin s vhodně zvolenými hodnotami parametrů. Tvar
funkce viz níže.

f (c ) =
kde

k ⎛c⎞
⋅⎜ ⎟
a ⎝a⎠

k −1

⎛ ⎛ c ⎞k ⎞
⋅ exp ⎜ − ⎜ ⎟ ⎟
⎜ ⎝a⎠ ⎟
⎝
⎠

c - rychlost větru (charakterizuje proměnnou veličinu)

(16)
[m/s]

k - tvarový součinitel
a - koeficient rozptylu
Výpočet je však zatížen chybou odhadu, měl by sloužit tedy jako prvotní, orientační výpočet.
Údaje o střední rychlosti větru lze získat v ČR, např. ze zdrojů Ústavu fyziky atmosféry AV
ČR, v.v.i.–Akademie věd ČR, viz obr.č.3.
Výkonová křivka klasické větrné elektrárny je znázorněna na obr.č.18.
Výsledná křivka výroby elektrické energie větrné elektrárny daného typu v závislosti na
rychlosti větru, viz obr.č.19., ukazuje, že maximální množství energie je vyrobeno v době
výskytu rychlosti větru cca 10 ÷ 12 m/s, i když vidíme, že maximální doba trvání je spíše pro
rychlost větru cca 4÷5 m/s. Je to dáno tím, že výkon větru je závislý především na rychlosti
větru, a to s třetí mocninou (!), jmenovitý výkon uvažovaného stroje je proto při rychlostech
větru 10 ÷ 12 m/s. Při rychlostech větru cca 5 m/s současná větrná elektrárna spíše vyrábí
elektrickou energii pro vlastní spotřebu.

Obr.č.18. Výkonová charakteristika větrné elektrárny ENERCON E-82,
jmenovitý výkon 2 MW, průměr rotoru: 82 m
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MAX

vyrobená energie [MWh]

el. výkon elektrárny [MW]

četnost výskytu větru [%]

rychlost větru

rychlost větru

v = 10m/s

rychlost větru

Obr.č.19. Výroba elektrické energie v závislosti na rychlosti větru

6

Základní rozdělení a typy větrných motorů

Větrné motory jsou zařízení, které transformují kinetickou energii proudu vzdušiny, větru, na
energii mechanickou.
Větrné motory dělíme dle mnoha kritérií, základním je aerodynamický princip. Větrné motory
dělíme tedy na odporové a vztlakové.
Dalšími kritérii pak jsou dělení dle osy rotace na horizontální a vertikální, dle instalovaného
výkonu, a dle rychloběžnosti (podle rychlostního součinitele λ).
Rychlostní součinitel Н!se vyjadřuje jako poměr obvodové rychlosti rotoru (unášivá rychlost
na konci listu) a rychlosti větru.

λ=

uR
vc

(16)
18

v

uR

Obr.č.20. Znázornění relevantních rychlostí pro rychlostní součinitel
kde:
uR … unášivá rychlost na konci listu
v … rychlost větru

Rychlostní součinitel ovlivňuje:
− počet lopatek rotoru
− otáčky rotoru
− aerodynamický profil, a geometrii listu
− dosažitelnou celkovou účinnost,
− charakteristiky, atd..
Rychloběžnost podle součinitele „λ“ a odpovídající počet lopatek „z“ pak je hodnocena
následovně:
VM volnoběžné (pomaluběžné)

λ < 1,5

z = 6÷40

VM středně rychloběžné

λ = 1,5 až 3,5

z = 4÷6

VM rychloběžné

λ > 3,5

z = 1÷3
19

Základní koncepty rotorů vertikální a horizontální osou rotace viz obr.č.21. a obr.č.22.

Obr.č.21. Koncepce rotorů s vertikální osou rotace
Zdroj: Erich Hau: Wind Turbines, Springer – Verlag Berlin Heilderberg, 2006

Obr.č.22. Koncepce rotorů s horizontální osou rotace
Zdroj: Erich Hau: Wind Turbines, Springer – Verlag Berlin Heilderberg, 2006

7
7.1

Odporový / vztlakový princip
Větrné motory pracující na odporovém principu

Větrné motory pracující na odporovém principu mohou mít vodorovnou i svislou osu.
Základní princip vychází z aerodynamického odporu, síly aerodynamické odporové, jež klade
plocha proudu vzduchu. Nejstarší větrné motory byly založené právě na principu odporovém.
Rychlostní součinitel λ<1.
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v

Fx =

Fx

1
⋅ ρ ⋅ cX ⋅ S ⋅ v 2
2

(17)

Fx =

1
⋅ ρ ⋅ c X ⋅ S ⋅ (v − u ) 2
2

(18)

Obr.č.23. Princip odporový

kde:
ρ … hustoto vzduchu
cX … součinitel odporu
S … plocha
v … rychlost větru (absolutní)
u … unášivá rychlost (rychlost pohybu plochy)
w … relativní rychlost (w = v – u)
Rotory pracující na odporovém principu lze rozdělit do několika skupin:
Plochy rotoru mají takový tvar, aby měly různý odpor při různých směrech obtékání.
Klasickým příkladem je miskový anemometr, kde součinitel odporu cX nabývá hodnot 1,33 a
0,33 v závislosti na směru obtékání.

Obr.č.24. Miskový anemometr
Plocha rotoru, která se pohybuje proti směru větru, je zakrytá stínicím štítem.
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Obr.č.25. Větrný mlýn se svislou osou rotace - Afganistan
(Deutsches Museum)

Periodicky se mění natočení ploch rotoru vůči ose, tj. mění se velikost plochy rotoru
vystavená větru podle toho, jak se pohybuje plocha oproti proudu větru. Rotor je pak vybaven
systémem samočinného natáčení ploch. Tento princip byl použit již ve starověké Číně.

Obr.č.26. Větrný motor pro přečerpávání vody s svislou osou rotace a mechanismem
natáčením činných ploch (Čína)
(Deutsches Museum)

7.2

Větrné motory pracující na vztlakovém principu

Větrné motory pracující na vztlakovém principu můžou být konstruovány jak s vodorovnou
osou rotace, tak i se svislou osou rotace.
Větrné motory pracující na vztlakovém principu jsou stroje pracující na základě
aerodynamického principu s aerodynamickým profilem. Základní popis aerodynamického
profilu viz obr.č.27.
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α …úhel náběhu, α0 …úhel nulového vztlaku
Obr.č.27. Aerodynamický profil

Základní princip vztlakového principu lze vidět na obr.č.29., kde jsou znázorněna tlaková
pole, a na obr.č.28, kde je znázorněno obtékání aerodynamického profilu.
Zde, viz obr.č.29., dílčí elementy proudu vzduchu ΔV1 a ΔV2 jsou na náběžné hraně profilu
rozděleny, ΔV1 putuje po horní rovině a ΔV2 po spodní rovině profilu. Jelikož však dráhy,
které urazí tyto elementy, nejsou stejné, musí existovat rozdíl v rychlostech těchto elementů.
Nad horní plochou se zhušťují proudnice a narůstá rychlost proudění, na spodní straně profilu
rychlost proudění klesá. V souladu s Bernoulliho rovnicí, která při malých rychlostech
proudění může být použita i pro proudění vzduchu, dochází v místech s větší rychlostí k
poklesu statického tlaku, naopak v místech, kde dochází k poklesu rychlosti, statický tlak
stoupá.
Průběh tlaku podél profilu je znázorněn na obr.č.29., zobrazení proudnic viz obr.č.28.
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Obr.č.28. Obtékání aerodynamického profilu – proudnice
(Deutsches Museum)

Obr.č.29. Obtékání aerodynamického profilu – tlaková pole
Aerodynamická síla vyvolaná podtlakem na horní straně profilu bývá dvojnásobná oproti síle
od přetlaku na spodní straně profilu. Sílový účinek pak lze definovat následovně:

1
Fx = ⋅ ρ ⋅ cx (α ) ⋅ S ⋅ v 2
2

(19)

1
Fy = ⋅ ρ ⋅ c y (α ) ⋅ S ⋅ v 2
2

(20)

kde:
ρ … hustoto vzduchu
cy … součinitel vztlaku
cX … součinitel odporu
S … plocha
v … rychlost (absolutní) obtékání profilu
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7.2.1

Rozdělení větrných motorů pracujících na vztlakovém principu

Rotory s vodorovnou osou rotace

Tyto elektrárny, jedná se o rychloběžné větrné motory, se v současnosti téměř výhradně
stavějí ve třílistém provedení, byly však též vyrobeny a postaveny dvoulisté i jednolisté vrtule
s protizávažím, které se používají pro výrobu elektrické energie.
U jednotek větších výkonů je dosahováno účinnosti i přes 40%.
Vrtulové listy mají velmi kvalitní aerodynamický profil, který se mění po celé délce listu, viz
obr.č.31.

Obr.č.30. Větrná elektrárna třílistá s vodorovnou osou rotace

Obr.č..31. List větrné elektrárny
http://www.wind-energie.de
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Obr.č.32. Rychlostní trojúhelníky

Rotory se svislou osou rotace typu Darrieus

Rotor je sestaven ze dvou, případně tří listů, které jsou tvořeny stejným aerodynamickým
profilem po celé délce a mají určitý poloměr zakřivení. Listy jsou uchyceny na koncích,
v horním a dolním bodě stožáru, a tvoří tvar omega viz obr.č.33. Stožár je ukotven lany.
V dolní části stožáru je generátor. Rotací listů větrné elektrárny v proudu vzduchu je
vyvozován silový účinek viz obr.č.34. Silový účinek na list v jednotlivých bodech po obvodu
roztečné kružnice je proměnlivý, kotevní lana tak slouží pro stabilizaci celé konstrukce,
konstrukce tak zaujímá relativně velkou plochu.
Tyto stroje jsou nezávislé na směru větru, což je jejich velkou výhodou. Výhodou je taky
jednodušší konstrukce listu a dále pak méně náročná výstavba.
Nevýhodou těchto strojů je nemožnost samospouštění, v porovnání s rotory s vodorovnou
osou rotace mají nižší účinnosti a vyšší hmotnosti, značné nerovnoměrnosti během jedné
otáčky a obtížně se regulují. Rozdělení rychlosti větru po výšce rotoru je taky z důvodu
drsnosti povrchu terénu nerovnoměrné.
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Využívají se zejména v Kanadě, kde jsou značně oblíbené.

Obr.č.33. Větrná elektrárna typu Darrieus

Obr.č.34. Rychlosti a silové účinky na profil v jednotlivých pozicích po dráze rotace listu

Větrné motory amerického typu

Větrná kola, větrné motory, nazývané také rotory amerického typu, mají jednoduché, obvykle
plechové lopatky.
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Obr.č.35. Pomaluběžný větrný motor amerického typu
Pracují na principu kanálovém, kde sousedící lopatky tvoří kanál, kterým proudí vzdušina.
Pro výpočet pak jsou aplikovány principy vycházející ze zákona o změně hybnosti proudu.

Obr.č.36. Lopatková mříž pomaluběžného větrného motoru amerického typu

Tyto pomaluběžné rotory mají velký záběrný moment a snadněji se tedy rozbíhají i při
malých rychlostech větru (2 až 3 m/s). Při stojícím rotoru moment síly zajišťoval snadný
rozběh. Momentové charakteristiky viz obr.č. 37.
Momentový součinitel definujeme:
(21)
kde:
M

je skutečný moment vyvozený obvodovou sílou rotoru,

M"

je vztažný (srovnávací) moment vyvozený dynamickou silou větru
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σ

λ
Obr.č.37. Momentové charakteristiky větrných motorů
Wilson, R. E.; Lissaman, P.B. S.: Applied Aerodynamics of Wind Power Machines, Oregon
State University, 1974

Tyto větrné turbíny se začaly hojně používat v USA koncem 18. století. Byly využívány
především k pohonu čerpadel, pro potřeby farem i železnice. Rotor byl tvořen velkým počtem
jednoduše tvarovaných lopatek. Dosahovaná účinnost se pohybovala na hranici η= 30%.
U novějších konstrukcí pomaluběžných větrných motorů počet rotorových lopatek je 6 až 8.
Rotor, čelní plocha rotoru, není tak vyplněná lopatkami, má menší hmotnost a méně zatěžuje
stožár. Rychloběžnost, rychlostní součinitel těchto strojů pak je λ= 1,5 ÷ 3. Tyto stroje jsou i
v současnosti používané pro čerpání vody z hlubinných vrtů a jsou velice cenné v řídce
obydlených oblastech z nedostatkem povrchových vod.
7.2.2

Základy návrh listu rotoru větrné elektrárny

Návrh provádíme pro žádaný elektrický výkon stroje a parametr návrhové rychlosti,
podmínek prostředí.
Poloměr rotoru větrné elektrárny obdržíme ze vztahu
R=

PV ⋅ 2
π ⋅ ρ ⋅ c3

(22)

kde:
PV … požadovaný výkon větru
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c … rychlost větru
ρ … hustota vzduchu
jelikož
1
1
Pvětru ,teoret = E& k = ⋅ m& ⋅ v 2 = ⋅ ρ ⋅ S ⋅ v3 [W ]
2
2

(23)

Výkon obvodový, tj. výkon rotoru
POB =

Pel
η mech ⋅η gen

(24)

ηmech … účinnost mechanická
ηgen … účinnost elektrická
PV =

POB

(25)

ηobvodová

ηobvodová … účinnost přeměny energie kinetické větru na energii mechanickou rotoru
Stanovíme optimální rychlostní součinitel pro daný typ rotoru.

λ=

uR
c

(26)

Unášivá rychlost na konci listu pak:

u R = λOPT ⋅ c

(27)
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uR = 2⑳π⑳R⑳n

(28)

Úhlová rychlost:

ω=

v( R)
R

(29)

Absolutní rychlost „na listu“ dle předpokladu Betze pak

2
cL = c1
3

(30)

Relativní rychlost „na listu“

wL = u 2 + cL2

(31)

Provedeme rozdělení listu na jednotlivé dílčí plochy dS, s krokem dr
viz obr.č.38.

Obr.č.38. Princip dílčích ploch
Další výpočet pak již provádíme pro jednotlivé dílčí plochy
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Výpočet rychlosti u pro jednotlivé poloměry

u ( Ri ) = ω ⋅ r

(32)

Výpočet rychlosti relativní w pro jednotlivé poloměry

⎛2 ⎞
w( Ri ) = u ( Ri ) + ⎜ ⋅ c ⎟
⎝3 ⎠

2

(33)

Výpočet úhlu β – úhel relativní rychlosti

⎛ 2 / 3⋅c ⎞
⎟
⎝ w ⎠

(34)

β = arcsin ⎜

Výpočet úhlu γ

⎛ 2 / 3⋅ c ⎞
⎟
⎝ w ⎠

γ = arccos⎜

[rad,º]

(35)

Hloubka profilu dle předpokladů Betzovy teorie

Výkon získávány z plochy o poloměru R při rychlosti větru v dle Betzovy teorie je
•

E Betz =

16 ρ 3
⋅ ⋅ v1 ⋅ (π ⋅ R 2 )
27 2

(36)

32

Výkon větru pro mezikruží r + dr, viz. Obr.č.39 pak:
•

E Betz =

16 ρ 3
⋅ ⋅ v1 ⋅ (2 ⋅ π ⋅ r ⋅ dr )
27 2

(37)

Obr.č.39. Koncept rozdělení dílčích ploch

Výkon získávaný dle Betzovy teorie z dílčí plochy je pak roven dílčímu výkonu lopatek
rotoru,
který je dán součinem síly aerodynamické od všech dílčích elementů lopatek ve směru
rychlosti unášivé a rychlosti unášivé.

dE BETZ =

16 ρ 3
⋅ ⋅ c1 (2 ⋅ π ⋅ r ⋅ dr ) = dP = n ⋅ dFu ⋅ ω ⋅ r
27 2

(38)

kde:
dFu … síla ve směru rychlosti unášivé
n … počet lopatek rotoru
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Ke geometrii:

Pak síla aerodynamická ve směru rychlosti unášivé

dFu = dFy ⋅ sin γ + dFx ⋅ cos γ

(39)

⎛v⎞
⎝ w⎠

γ = arccos⎜ ⎟
dFu =

1
⋅ ρ ⋅ w 2 ⋅ c L ⋅ L(r ) ⋅ dr ⋅ cos γ
2

(40)

Dílčí výkon plochy:

1
n
⋅
dF
⋅
ω
⋅
r
=
n
⋅
ω
⋅
r
⋅ ρ ⋅ w2 ⋅ cL ⋅ L(r ) ⋅ dr ⋅ cos γ
dP =
u
2

(41)

Hloubka profilu:

2 ⋅ π ⋅ r ⋅ v13
1 16
L(r ) = ⋅ ⋅
n 27 c L ⋅ w 2 ⋅ ω ⋅ r ⋅ cos γ

(42)

u = ω ⋅ r = w ⋅ sin γ

(43)

v1 =

3
⋅ w ⋅ cos γ
2

(44)
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Po úpravách lze psát pro hloubku profilu ve tvaru :

Lri = (ηOBV ⋅ηmech ⋅η g ) ⋅

16
⋅
9

π ⋅R

(45)
2

z ⋅ c y ⋅ λz ⋅

4 ⎛r⎞
+ ⎜ ⎟ ⋅ λz2
9 ⎝R⎠

Výpočet dílčích ploch dS

dS = Lri ⋅ dr

(46)

Aerodynamický silový účinek:

Odporová síla dílčí plochy:

Fx =

1
⋅ ρ ⋅ S ( Ri ) ⋅ c x ⋅ w ( Ri ) 2
2

(47)

Vztlaková síla dílčí plochy:

Fy =

1
⋅ ρ ⋅ S ( Ri ) ⋅ c y ⋅ w ( Ri ) 2
2

(48)

Obvodová síla dílčí plochy:

Fu = Fx ⋅ cos( γ ) + Fy ⋅ sin( γ )

(49)

Výpočet dílčího momentu dílčí plochy
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(50)

M i = Fui ⋅ Ri
Výpočet dílčího výkonu dílčí plochy

Pi = ω ⋅ M i

(51)

(52)

Geometrie listu dle předpokladů Schmitzovy teorie

Výpočet dle Schmitzové teorie zohledňuje rotaci proudu vzduchu za rovinou rotoru. Víme, že
maxima transformace energie získáme v případě, že v2 = ⅓ v1. Tyto rychlosti jsou však
rychlostmi v osovém, axiálním směru, směru proudění větru před rotorem. Jak je zřejmé
z obr.č.38. rychlost za rotorem se skládá z vektoru rychlosti ve směru osovém, ale i vektoru
rychlosti ve směru tangenciálním, rotace. Tato složka rotace proudu s sebou nese kinetickou
energii, nevyužitou energii, která je oproti předpokladu Betzovy teorie „navíc“, a výsledně
pak jsme schopni proudu větru odebrat dle Schmitzovy teorie i o tuto energii kinetickou
méně.
(53)

Tedy

Obr.č.40. Rotace proudu za rovinou rotoru
Zdroj: Erich Hau: Wind Turbines, Springer – Verlag Berlin Heilderberg, 2006

36

Obr.č.41. Koncept rychlostního trojúhelníku se zahrnutím složky rotace proudu
za rovinou rotoru
Výpočet hloubky tětivy profilu L pro jednotlivé poloměry dle předpokladů Schmitzovy teorie
je v první fázi strukturován stejně jako u výpočtu dle teorie Betzovy, hloubka tětivy profilu se
stanoví:

1 16 ⋅ π ⋅ r
ϕ
L( R ,Schmitz ) = η obv ⋅η mech ⋅η gen ⋅η el ⋅ ⋅
⋅ sin 2 ( )
n
cy
3

(54)

(55)
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7.2.3

Regulace větrných elektráren

Větrné elektrárny pracují při různých rychlostech větru v rozsahu 5 až 25 (30) m/s. Optimum
práce větrné elektrárny, s maximální možnou účinností daného stroje, je dáno rychlostním
součinitelem λ, viz obr.č. 14.
Je tedy zřejmé, že pro maximální účinnost transformace energie větru se změnou rychlosti
větru by měla být přizpůsobena novým podmínkám i rychlost unášivá.
V případě, že rychlost unášivá, tedy otáčky stroje, budou při změně rychlosti větru zachovány,
dojde v charakteru obtékání aerodynamického profilu křídla k možnosti odtržení proudu viz
obr.č.42. Je zřejmé, že zde je nutno přizpůsobit novým podmínkám geometrii natočení listu
větrné elektrárny, jinak dojde k poklesu účinnosti přeměny energie, až k zastavení stroje.
Na obr.č.44 jsou znázorněny systémy rotor – síť, kdy první a) vyžaduje konstantní otáčky
rotoru z důvodu frekvence v síti, druhý b) pak je systém, kdy otáčky rotoru jsou v souladu s λ,
a frekvence je zaručená měničem kmitočtu.
V současnosti drtivá většina větrných elektráren je vybavena systémy natáčení listů.

Obr.č.42. Obtékání profilu větrné elektrárny
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Obr.č.43. Odtržení proudu
(Deutsches Museum)

Obr.č.43. Systém natáčení listů větrné elektrárny

Obr.č.44. Rotor – el. síť
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V mnoha situacích, především při překročení maximální rychlosti větru, musí být větrné
elektrárny odstaveny. Nelze toto ale provést mechanickými brzdami v případě, že výkon
stroje je v řádu megawattů. Je nutno aplikovat princip aerodynamický. Lze zde zmínit
aerodynamické brzdy a především vhodné natočení samotného listu. Rozlišujeme dvě
možnosti, a to do praporu a na odtržení viz obr.č.6.

Obr.č.45. Zastavení rotoru rychloběžné větrné elektrárny – aerodynamické brzdy

Obr.č.46. Zastavení rotoru rychloběžné větrné elektrárny natočením profilu
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VODNÍ ENERGIE
Vodní energie je energií obnovitelnou. Zdrojem jsou déšť a sníh v koloběhu udržovaném
energií sluneční.
Hlavní znaky vodní energie:
≗!nevyčerpatelnost a kolísavost příkonu,
≗!přirozená koncentrace nositele z povodí do hlavních toků,
≗!značné investiční náklady pro výstavbu vodních děl,
≗!nízké provozní náklady vodních elektráren (malá spotřeba živé práce),
≗!poměrně malá měrná energie w v nositeli.
Vodní energie se projevuje jako energie potenciální, tlaková a kinetická.
Měrná energie vodního toku je tudíž součtem
(1)

Hydroenergetický potenciál
Teoretická využitelnost vodních zdrojů je hodnocena očekávaným výkonem vodních
elektráren za předpokladu, že průtok je po celý rok konstantní, rovný střednímu, a při
transformaci na energii elektrickou nedochází k rozptylu energie.
Je definován:
Hrubý hydroelektrický potenciál PA (TW)
jako součet všech výkonu jednotlivých úseků toku pro střední průtok
(2)
kde:
ms …. střední průtok v elementárním úseku trasy toku jako aritmetický průměr
průtoku za delší období
H … hrubý geodetický spád mezi pramenem a ústím řeky
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dH … hrubý spád elementárního úseku toku při středním průtoku

Obr.č.1 Parametry spádu a průtoku po trase toku řeky

Vodní elektrárny
jsou hydrodynamická díla sloužící k transformaci vodní energie, zpravidla na energii
elektrickou. Jsou provozovány v různých podmínkách.
Průtočná vodní elektrárna pracuje bez akumulačního prostoru. Zpravidla je budována u
jezu. Její výkon je zcela závislý na průtokových poměrech toku.
Špičková vodní elektrárna pracuje v době špičkového zatížení jen několik hodin denně. K
přerušovanému provozu využívá akumulační nádrž. Vyrovnávací nádrž pod elektrárnou
garantuje plynulý průtokový režim.
Přečerpávací elektrárna (PVE) akumuluje levnou noční energii z tepelných a zejména
jaderných elektráren zpětnou transformací na energii potenciální, energii špičkovou. Pracuje
mezi horní akumulační nádrží vybudovanou na kopci a akumulační nádrží umístěnou v údolí.
Turbosoustrojí je složeno z vodní turbíny a čerpadla nebo z reverzní turbíny. Energetická
ztráta zpravidla přesahuje 25%.
Přečerpávací elektrárny tedy nelze obecně považovat za centrály využívající primární
energetické zdroje, neboť akumulovaná voda je v podstatě sekundárním energetickým
zdrojem.
44

Vodní elektrárny můžeme dělit podle spádu na:
nízkotlaké pracují se spádem H < 20 m
středotlaké H = 20 - 100 m
vysokotlaké H > 100 m
Podle instalovaného výkonu na:
≗!mikrozdroje P < 35 kW
≗!drobné P < 60 kW
≗!malé (MVE) P < 10 MW
≗!střední P < 100 MW
≗!velké (VE) P > 100 MW

Hlavní parametry hydroenergetického díla

Okamžitý průtok tok V (m3.s-1) se v celoročním období mění podle odtokové křivky vodního
toku (obr.). Objemovým průtokem je současně popsán i průtok hmotnostní s ohledem na
konstantní hodnotu hustoty vody.
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Obr.č.2. Odtoková křivka
S průtokem dosahujícím alespoň hodnoty V90 můžeme počítat po 90 dní v roce, s průtokem
alespoň V270 po 270 dní atp. Plochá křivka charakterizuje malou hodnotu poměru Vmax/ Vmin ,
který se využívá také k posouzení vhodnosti lokality k zamýšlené výstavbě vodního díla.
Tento poměr se pohybuje v širokém rozmezí.
Hospodárného dlouhodobého provozu u strmých odtokových křivek lze dosáhnout jen
použitím regulovatelných turbín s plochou charakteristikou.
Odtokové křivky poslouží k vyhodnocení očekávané výroby elektrické energie.
Měrná energie Y (J.kg-1) udává teoreticky využitelnou energii 1 kg kapaliny
protékající turbínou.
(3)
kde:
c … přítokovou rychlost do přívodního kanálu
cv …výstupní rychlost
HB … hrubý spád
Hz … součet všech hydraulických ztrát vyjádřených ztrátovými výškami při průtoku
přívodním kanálem, česlemi, uzávěrem, odváděcím kanálem atd.
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Měrná energie Y se využívá i k vyhodnocení čistého spádu H (m), který se
odvozuje z hrubého spádu HB a dispozice vodního díla.
(4)

Podstatnou energii pro výpočet výkonu vodního díla je energie potenciální, můžeme pak psát:

⋅

V

⋅

V
tj. změna potenciální energie hmotného elementu Δm
Hydraulický výkon vodního díla Ph
(5)
Celková účinnost vodního díla (elektrárny) Йc
(6)
!
je poměr celkového výkonu vodní elektrárny Pc, který je dodáván do sítě
všemi generátory (PC = Pel . i) a hydraulického výkonu vodního díla.
Účinnost turbíny je definována jako poměr mechanického výkonu turbíny PT a
hydraulického výkonu Ph, účinnost generátoru poměrem výkonu generátor Pel a
turbíny PT.
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Výkon vodního díla
(7)

Vodní turbíny
Vodní turbína je proudový motor, který transformuje kinetickou a tlakovou
energii vody na energii mechanickou.
Rozdělení turbín:
Podle způsobu transformace:
≗!turbíny akční (rovnotlaké) zpracovávají v rotoru pouze energii kinetickou při
konstantním tlaku. (Turbína Peltonova od r. 1880),
≗!turbíny reakční (přetlakové) transformují v rotoru současně energii kinetickou i
tlakovou (např. turbína Francisova od r.1849, Kaplanova od r. 1913 vrtulová,
Dériazova od r. 1955).

Obr.č.3. Koncept rovnotlaké a přetlakové vodní turbíny
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Podle směru pracovního proudění:
≗!axiální (Kaplanova, vrtulová),
≗!radiální (centripetální, pomaluběžná turbína Francisova),
≗!radiaxiální (rychloběžná turbína Francisova),
≗!diagonální (Dériazova),
≗!tangenciální (Peltonova).
Podle specifických otáček nS (min-1)
Hydrodynamicky podobné turbíny jsou vzájemně svázány společnými znaky, umožňujícími
experimentální odzkoušení díla na modelu i převádění parametrů mezi geometricky
podobnými dynamickými stroji. Kinematickou a dynamickou podobnost (rychloběžnost)
popisují:
specifické otáčky nS (min-1)
Specifické otáčky má turbína geometricky podobná, pracující se spádem
H = 1 m a výkonem P = 0,76 kW. Využívají se také k předběžnému návrhu turbín.
(8)
Provozní otáčky turbíny n (s-1) vyplývají z konstrukčního řešení turbíny a
použitého typu generátoru.

Obr.č.4. Vodní turbíny a specifické otáčky
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Turbína Peltonova
Peltonova turbína je typem rovnotlaké turbíny. Její předností je jednoduché hydraulické i
konstrukční řešení. Je vhodná pro velké spády.
V přiváděči, přiváděcím potrubí, se potenciální energie vody mění na tlakovou. V dýze je pak
tlaková energie transformována na energii kinetickou. Vodní proud dopadá na lopatky rotoru
a v důsledku změny jeho hybnosti je kinetická energie předávána rotoru při konstantním
(barometrickém) tlaku. Předchůdcem Pltonové turbíny byla turbína Turgo.

Obr.č.5. Lopatky turbíny Turgo

Obr.č.6. Lopatka Peltonovy turbíny.

Obr.č.7. Turbína Peltonova
Voith Siemens Hydro
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Obr.č.8. Lopatka Peltonovy turbíny, rychlostní trojúhelníky na vstupu a výstupu z lopatky
Geometrie oběžné lopatky je znázorněna na obr.8. Lopatku tvoří dva korečky s výřezem
zamezujícím nežádoucímu odchýlení proudu.
Určení počtu lopatek je podřízeno požadavku, aby každá částice vody protékající turbínou
odevzdala rotoru co možná největší díl své kinetické energie.
Vychýlením vodního paprsku lopatkou dochází ke snížení absolutní rychlosti co na hodnotu
c1.Tato se rozkládá na rychlost unášivou u a relativní w1. Relativní rychlost na výstupu z
lopatky w2 je jen o hydraulické ztráty menší, takže přibližně platí w1=w2. Aby voda
opouštějící rotor nenarážela na lopatky, je absolutní rychlost na výstupu c2 kolmá na rychlost
obvodovou u.
Obvodová rychlost je určena rychlostním součinitelem Н, jehož optimální hodnota pro
rovnotlaké turbíny k dosažení maximální účinnosti transformace je
(9)

Výpočet výkonu ze zákona zachování hybnosti:
(10)

(11)
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Regulace výkonu Peltonovy turbíny
Regulace výkonu je realizována změnou průtoku.
(12)
(13)
Je prioritně prováděná posuvem jehly v trysce, kdy se zmenšuje průtočná plocha. Tento zásah
musí být realizován tak, aby nedošlo v přívodním potrubí k hydraulickému rázu. Doba
zavírání musí být tedy dostatečně dlouhá. V případě potřeby náhle změny výkonu, resp.
náhlého odstavení turbíny je možným realizovatelným zásahem vychýlení části, nebo celého
paprsku tzv. deflektorem, resp. deviátorem. Vodní paprsek nepředá energii lopatce turbíny a
energie je tedy mařena. Tyto regulační zásahy by měly trvat jen nezbytně nutnou dobu, po
kterou jehla trysky nezaujme odpovídající polohu v adekvátním čase.

Obr.č.9. Regulace Peltonovy turbíny
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Turbína Francisova
Turbíny Francisovy jsou přetlakové turbíny s natáčivými statorovými (rozváděcími)
lopatkami a pevnými lopatkami rotorovými. V současnosti výkonově největší postavené
vodní turbíny jsou právě turbíny Francisovy, viz obr.č.10.

Obr.č.10. Dosahované výkony Francisových vodních turbín
Voith Siemens Hydro

Obr.č.11. Turbína Francisova
Průtok turbínou Frencisovou je průtokem na vstupu dostředivým, na výstupu osovým.
Rotor je charakteristickým prvkem Francisových turbín. Skládá se z náboje uloženého na
hřídeli a vnějšího věnce spojeného s nábojem oběžnými lopatkami. Lopatky spolu tvoří
průtočné kanály, zde nelze geometrii rotoru v žádném případě měnit.
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Obr.č.12. Turbína Francisova
Voith Siemens Hydro
Regulace výkonu
Regulace je řešena změnou průtoku. Změna průtoku rozváděcím kolem však je spojena se
změnou velikosti i směru rychlosti absolutní na vstupu do turbíny, viz obr.č.13. Nese to s
sebou snížení účinnosti transformace energie na energii mechanickou mimo pracovní
jmenovité parametry turbíny v důsledku rázového nátoku na lopatku. Toto je nevýhoda
Francisovy turbíny oproti turbíně Kaplanově, viz obr.č.16..

Obr.č.13. Rozváděcí kolo - systém regulace průtoku / uzavření
Odvození výkonu turbíny:
K odvození výkonu je s ohledem na hustou lopatkovou mříž využívána teorie
kanálová.
Vnitřní (obvodový) výkon lze vyjádřit pomocí měrné energie Y (J.kg-1)
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využitelné k transformaci při průtoku rotorem
(14)

(15)
Obvodová síla ze změny hybnosti proudu protékajícího lopatkovou mříží
(16)

Y = E (J/kg)

(17)

Eulerovy energetické rovnice:
(18)

(19)
Z této hlavní turbínové rovnice můžeme posoudit míru využití energie kinetické wK a
tlakové wP při transformaci měrné energie vodní na energii mechanickou.
(20)
Uvedené závěry můžeme aplikovat na všechny vodní turbíny.
Proudu vody, který vystupuje z turbíny má určitou rychlost, tudíž energii kinetickou.
Z hlediska využití energie optimální rychlost by byla rychlost, která je charakteristická pro
proud v korytě řeky, kanálu.
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Výstupní ztráta kinetickou energii proudu z turbíny je dána rychlosti

EK 3 =

c32
⋅102
2⋅ g ⋅ H

(21)

Pro turbínu Francoisovu v závislosti na rychloběžnosti dosahují tyto ztráty viz Tab.

Snížení výstupní ztráty, výstupní rychlosti, je realizováno sací troubou, tzv. savkou, viz. dále.

Turbína Kaplanova
Turbíny Kaplanovy jsou přetlakové turbíny s natáčivými statorovými (rozváděcími) i
rotorovými lopatami.
Rychloběžná Kaplanova turbína s natáčivými statorovými a rotorovými lopatkami má velice
dobré provozní vlastnosti i při velkém kolísání spádu a průtoku, aniž by docházelo k
podstatným změnám hydraulické účinnosti. Kaplanova turbína s dvojitou regulací. tj. se
svázanou regulací rotoru a statoru, je jedna z nejdokonalejších turbín.
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Obr.č.14. Oběžné kolo - Kaplanova turbína v Elektrárně Gabčíkovo

Obr.č.15. Kaplanová turbína
Voith Siemens Hydro
Oběžná kola mají malý počet lopat, od 3 až po 10. Tyto se nepřekrývají. Při hydraulickém
výpočtu Kaplanovy turbíny se tedy využívá i teorie profilová, průběh tlakových poli na lopatě
turbíny viz obr.č.21. Jelikož se ale nejedná o pouze obtékání osamělých profilů, jak je tomu,
např. u rychloběžných větrných motorů, je při hydraulickém výpočtu uvažováno i s
vzájemným působením profilů v mříži.

Regulace výkonu
Regulace je řešena změnou průtoku, změnou průtočného průřezu rozváděcího kola. Změna
průtoku rozváděcím kolem však je spojena s natáčením lopatek a tedy i se změnou směru i
velikosti rychlosti absolutní na vstupu do turbíny, viz obr.č.16. V případě, že lopata oběžného
kola zůstane v pozici bez změny, tj. natočení k rychlosti relativní dojde k rázovému toku a
ztrátám energie viz obr.č.17. Proto je turbína Kaplanova vybavena systémem natáčení lopat
rotoru viz obr. č. 18.
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Obr.č.16. Regulace natáčením lopatek rozváděcího kola

Obr.č.17. Rychlostní trojúhelník na vstupu do turbíny při změně směru a velikosti absolutní
rychlosti bez natočení listu turbíny - ráz

Obr.č.18. Natáčení lopat Kaplanovy turbíny

58

Výstupní ztráta kinetickou energii proudu z turbíny je u Kaplanovy turbíny významná ztráta
viz tab. níže, která je dána principem přeměny energie, a je nutno tuto ztrátu eliminovat
EK 3 =

c32
⋅102
2⋅ g ⋅ H

(22)

Snížení výstupní ztráty je realizováno sací troubou, tzv. savkou, viz dále.

Sací trouba
Rovnotlaké turbíny mají kolo umístěné nad spodní hladinou. Voda, která opouští turbínu a
padá ke spodní hladině, již práci nekoná a jedná se tedy o nevyužitou energii, ztrátu.
U přetlakových turbín lze tuto ztrátu snížit použitím sací trouby. Účinkem savky je
eliminován vliv polohy rotoru na účinnost turbíny. Díky savce je možné snižovat i výtokovou
ztrátu danou rychlostí proudu na výstupu z díla. Savka je rozšiřující se kanál umístěný za
přetlakovou turbínou.
Oběžné kolo pak lze umístit nad hladinu dolní vody a přitom využívat hrubého spádu daného
rozdílem hladin.
Sací trouba tedy má vliv na
-

Zvětšení využité části geodetické měrné energie díla, hrubého spádu

-

Využití části měrné kinetické energie proudu vody odcházející z turbíny

Sací trouba navazuje na oběžné kolo. Sací trouba se rozšiřuje jen zvolna, tak aby nedošlo k
odtržení proudu od stěny. Vstupní rychlost vody c3 do savky (je zpravidla totožná s rychlostí
c2 vytékající z rotoru) klesá na hodnotu c4. Výtoková ztráta bude nyní dána c42/2
Energetický zisk savky
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(23)

Kavitace
Začleněním savky do systému turbíny se snižuje tlaková hladina ve všech místech průtoku
kapaliny turbínou viz obr.č.19.. Uvnitř kanálů oběžného kola, na lopatkách, může tlak vody
poklesnout pod hodnotu napětí syté páry p,,, což vytváří podmínky ke vzniku kavitace.
Musí být zaručeno:
p (na profilu lopatky) >> p“

Obr.č.19. Přetlaková turbína s a bez savky - průběh tlakové a kinetické energie
Kavitací, která se vyskytuje jen u kapalin, je nazýván jev vzniku parních bublin a jejich
negativní působení na provoz a destrukci stroje.
Existence parních bublin je nestabilní, takže v místech opětného zvýšení tlaku nad napětí syté
páry dochází k jejich zánikům. Růst i rychlá kondenzace těchto bublin je doprovázena
tlakovým rázem. Jev vzniku a zániku bublin probíhá s vysokými frekvencemi až 100 Hz,
přičemž zánik s hydraulickým rázem vyvolává kavitační erozi zařízení.
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p kapaliny

p“

p kapaliny

Obr.č.20. Vznik parních bublin v proudu kapaliny místním snížením tlaku

Obr.č.21. Průběh tlaku na povrchu lopatky kaplanovy turbíny ( Δp(L) )
Voith Siemens Hydro
Kavitaci můžeme vnímat třaskavým hučením a chvěním stroje. Účinnost transformace energie
klesá, někdy až o 20%. Dochází mnohdy i v krátkém čase k poškození postižených části
turbín či čerpadel.
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Obr.č.22. Kavitační poškození lopatky rotoru vodní turbíny
K zamezení těchto jevů je převážně nezbytné snížit sací výšku HS.
Určení dovolené sací výšky
Sací výška je vzdálenost turbíny od spodní hladiny.
Tlak na lopatce turbíny v kterémkoliv místě nesmí být nižší (ani roven) tlaku syté kapaliny při
dané teplotě (bod varu).
Podtlak vyvozuje:
- statický vodní sloupec, sací výška tj. vzdálenost turbína - spodní hladina,
- efekt savky, tj. rozšiřující se kanál - pokles tlakové energie na úkor kinetické dle Bernoulliho
rovnice
- místní změna tlakových poměrů na listu, lopatce turbíny (funkce rychloběžnosti, obtékání
profilu atd.) .
Níže uvedený výpočet poskytuje informaci o dovolené výšce (sací) turbíny nad spodní
hladinou. Sací výška může být i záporná, tj. turbína se musí pak nacházet pod úrovní spodní
hladiny (vodní sloupec vyvozuje tlak kladný).
62

(24)

(25)

(26)

kde:
(27)

kde:
σT ... Thomův kavitační koeficient
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Thomův kavitační součinitel byl pro turbíny definován v roce 1924 a vyjadřuje vztah mezi
provozními podmínkami stroje a kavitací.
(28)
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1 ÚVOD
Palivový článek je elektrochemický generátor elektrické energie, je technologií přímé přeměny
chemické energie paliv na energii elektrickou.
V roce 1839 Sir William Grove jako první přednesl na půdě Royal Institut London přednášku na téma
palivový článek, s prezentací funkčního systému palivového článku. Je pokládán za objevitele
palivových článků.
V roce 1842 pak byl prezentován palivový článek skládající se již z 50 cel. Dobové vyobrazení
Groeova palivového článku viz obr.č. 1

Obr.č. 1. Dobové vyobrazení Groevova palivového článku. Dle Lit [14]
Jako první popsal elektrochemickou reakci na palivovém článku, čili funkční princip palivového
článku, Christian Friedrich Schönbein v Philisophical Magazine již v lednu roku 1838.

Obr.č. 2. Sir William Grove

Obr.č. 3. Christian Friedrich Schönbein

Palivový článek je tedy technologií přímé přeměny chemické energie paliva na energii elektrickou. Je
zde samozřejmě zřejmá podobnost k bateriím, palivový článek však oproti baterii pracuje
s kontinuálním přívodem reaktantů k elektrodám.
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Technologie palivových článků dosahují vyšších účinností přeměny energie chemické paliv než v
současnosti standardně používané systémy výroby elektrické energie založené především na oběhu
tepelném.
V palivových článcích, ve srovnání s těmito technologiemi, zcela chybí mezistupeň transformace
energie v tepelném oběhu, jehož vliv na celkovou účinnost je zásadní.

Obr.č. 4. Přeměny energií.
U transformace energie chemické na elektrickou pomocí tepelného oběhu, viz obr.č.4, je tedy nutno
„projít“ cyklem mezistupňů přeměn energie. Jednotlivé transformace energií v reálných obězích jsou
zatížené vlastními ztrátami a omezeními. Co je však nejdůležitější pro celkovou účinnost přeměny
energie, je zmíněná hodnota účinnosti tepelného oběhu. Maximální teoretická účinnost tepelného
oběhu je dána účinností Carnotova oběhu viz Obr.č.10. Účinnost reálného tepelného oběhu, a to buď
Rankin-Clausiova nebo cyklu spalovacích motorů, popř. turbín, je pak menší než teoretická účinnost
porovnávacího oběhu Carnotova.

Obr.č. 5. Porovnání teoretické účinnosti jednotlivých energetických systémů. Dle Lit [14]
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Palivové články jsou energetickou technologií s minimální produkcí emisí. Mnohdy se uvádí, ne vždy
správně, že palivové články jsou technologií s nulovými emisemi. Je nutno hodnotit původ paliva, u
palivových článků se hovoří o vodíku jako palivu palivových článků, u některých technologií
palivových článků může být i CO palivem.
Je-li vodík vyrobený, např. elektrolýzou, pomocí energie získané z obnovitelných zdrojů energie, pak
je technologií vykazující nulové emise, odpadní látkou je pak čistá voda. Vodík může být ale vyráběn i
z uhlovodíků, např. zemního plynu, tady už bychom měli zohlednit emise během této výroby.
Díky vysoké účinnosti přeměny energie je technologie palivových článků i v případě provozu, např.
na zmíněný zemní plyn, ve srovnávání s klasickými technologiemi spalujícími stejné fosilní palivo,
technologií s nižšími specifickými emisemi (i CO2, jakožto skleníkového plynu).
Účinnost přeměny energie a emise jsou tedy základními motivy pro rozvoj této technologie
pro mobilní i stacionární aplikace.

2 ZÁKLADNÍ FUNKČNÍ PRINCIPY PALIVOVÉHO ČLÁNKU
Technologie palivových článků používají vodík jako palivo. Reakce oxidace vodíku probíhá:
2 H2 + O2 → 2 H2O

(1)

Směs vodíku a kyslíku je označována jako tzv. směs třaskavá a za běžných stavových podmínek, a bez
energetické iniciace tyto plyny vzájemně nereagují.
Dochází neustále k vzájemným kolizím molekul vodíků a kyslíků, ale tyto srážky nevedou k žádané
reakci. Není k dispozici dostatečná tzv. aktivační energie.
Přivedením dostatečného množství aktivační energie, např. jiskra, bude za příznivých podmínek již
kolize „úspěšná“. Molekula vodíku je oxidována a produktem reakce je voda. Během této reakce je
uvolněná „přebytečná“ energie ve formě energie tepelné.
Na úrovni atomů můžeme během okysličování sledovat děje uvolnění vazeb H2 vodík – vodík a O2
kyslík – kyslík, kdy následně jsou formovány vazby H2O vodík – kyslík – vodík viz obr.č.6. Energie
vazeb viz tabulka č.1.
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Tabulka č. 1. Energie vazeb H - O
vazba

Energie vazeb
kJ.mol-1

H–H

432

O–O

494

H–O

460

Rozpad původních vazeb a formování vazeb nových je spojeno s „transferem“ elektronů. Jelikož
energie vazeb produktu, v tomto případě vody, je menší než energie vazeb molekul kyslíku a vodíku,
je přebytek energie vyzářen do okolí.

Obr.č.6. Schematické znázornění oxidace, spalování vodíku a změn vazebných energií v průběhu
reakce
Moment „přeskupování“, tok elektronů, zde pro pochopení funkčního principu palivového článku
hraje významnou roli.
V klasické výrobě elektřiny z paliv je tedy během oxidace energie tepelná využívána v tepelných
strojích. Je transformována na energii mechanickou a ta dále v elektrickém generátoru na energii
elektrickou, zjednodušeně na tok elektronů.
V palivovém článku je naproti tomu zaručen „tok“ elektronů z vysokoenergetických vazeb reaktantů
do nízkoenergetických vazeb produktu reakce přes externí elektrický obvod, tzn. realizovat oddělení
reaktantů takovým způsobem, aby elektrony pro kompletaci své rekonfigurace ve zmíněných vazbách
byly nuceny procházet vnějším elektrickým okruhem a vykonávat práci. „Bariérou“ pro elektrony je
principielně elektrolyt.
Oxidační reakce (1) pak je „rozdělena“ do dvou dílčích elektrochemických reakcí (2) a (3).
Realizace prvního funkčního palivového článku Williamem Grovem spočívala zjednodušeně
v reverzování procesu elektrolýzy vody. Základní uspořádání tohoto článku tvořily elektrody
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z platinového drátu (katalyzátor), elektrolyt slabého roztoku kyseliny sírové, jímací baňky a externí
elektrický okruh vybavený ve fázi elektrolýzy zdrojem stejnosměrného proudu a ve fázi reverzibilního
chodu, čili provozu – palivový článek měřením proudu, viz obr.č.7. Katoda je tedy oddělena od anody
zmíněným elektrolytem, který umožňuje průchod iontů, avšak pro elektrony zůstává neprůchodný.
Elektrolytem může být jak látka kapalná, tak i pevná.

Obr.č.7. Principiální vyobrazení Groeova pokusu, a) elektrolyzér, b) palivový článek.
Dle lit.[6]
Sumární reakci na Groeově palivovém článku pak lze tedy zapsat jednoduchou rovnicí (1),
která je dále vyjádřena jako dílčí děje na katodě a anodě, oxidace a redukce, které mají tvar:
Oxidace

2H2 → 4H++ 4e-

(2)

Redukce

O2 + 4e- → 2 O2-

(3)

Pro průběhu reakcí, a to jak na katodě, tak i na anodě, musí být v případě Groevova palivového článku
zajištěn kontakt fáze plynné (plynný vodík, kyslík), fáze kapalné (elektrolyt) a pevné, (elektrody,
katalyzátoru). Vlastní elektrochemický děj na palivovém článku (2) a (3) je tudíž realizován vždy jen
ve vrstvě kontaktu tři fází. Toto rozhraní nazýváme rozhraní trojfázové.
Na obr.č.8 je zobrazen děj na anodě Groeova článku, tedy katalyzátoru. Je realizováno „štěpení“
molekuly vodíku, dle rovnice (2), kdy proton H+ přechází do elektrolytu, pokračuje ke katodě, elektron
pak externím elektrickým obvodem míří ke katodě.
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Obr.č.8 Trojfázové rozhraní na anodě Groevova článku
Je zřejmé, že reakční činná plocha v případě Groeova článku je velice malá, a tudíž i toky relevantních
částic jsou tomu úměrné. Lze konstatovat, že výkon tohoto palivového článku je úměrný malé reakční
ploše, ploše trojfázového rozhraní.
Maximální možné zvýšení reakční plochy trojfázového rozhraní, a tím výkonu palivového článku, lze
realizovat konstrukčním uspořádáním základních funkčních částí palivového článku v plošném styku
anody, na kterou je přiváděno palivo, elektrolytu a katody, na kterou je přiváděn oxidant do formy tzv.
„sendviče“, viz obr.č.9.
Toto uspořádání pak je klasickým uspořádáním palivového článku.

katoda

anoda

Obr.č.9 Funkční schéma palivového článku, PEM - palivový článek s
tuhými polymery, dle lit. [14]
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3 ÚČINNOST PŘEMĚNY ENERGIÍ
Jedním ze základních kritérií hodnocení každé energetické technologie je její účinnost transformace
energií. Porovnejme tedy účinnosti palivového článku s ideálním teoretickým tepelným oběhem,
oběhem Carnotova cyklu.

3.1

Teoretická účinnost Carnotova tepelného oběhu

Maximální účinnost teoretického Carnotova tepelného oběhu ηCar :

ηCar =

T1 − T2
T
=1− 2
T1
T1

(4)

Kde:
T1 …. nejvyšší teplota
T1 …. nejnižší teplota
v systému, mezi kterými oběh pracuje.

3.2

Teoretická účinnost palivového článku

Teoretická účinnost palivových článků ηth , PČ je definována

ηth , PČ =

ΔG f

(5)

ΔH f

kde:
ΔHf ... entalpie pro oxidační reakce paliv
ΔGf ... změna Gibbsovy volné energie

[kJ·mol-1]
[kJ·mol-1]

Změna Gibbsovy volné energie Gf udává množství energie, které je přeměnitelné na externí, užitečnou
elektrickou práci Wmax.

kde

dWmax = dG
dWmax ... maximální užitečná práce palivového článku pro izobaricko – izotermický
systém [kJ·mol-1].

(6)

Změna Gibbsovy volné energie je definována:

ΔGf = ΔHf – T·ΔS

(7)
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kde

T ....... je termodynamická teplota

[K]

ΔS ..... změna entropie

[kJ·mol-1·K-1]

ΔHf .…reakční entalpie

[kJ·mol-1]

Změnu Gibbsovy volné energie můžeme vyjádřit:
ΔGf = Gf(produktů) - Gf(reaktantů),
kde

(8)

Gf(produktů) ...... Gibbsova volná energii produktů reakce
Gf(reaktantů) ...... Gibbsova volná energii reaktantů

[kJ·mol-1]
[kJ·mol-1]

Pro reakci H2 +½O2 → H2O pak

ΔH f = ΔH f(H2O) - ΔH f(H2 ) -

1

2

ΔH f(O2 )

(9)

Nutno zohlednit závislost reakční entalpie a entropie na teplotě:
T

H T = H f (298,15) +

∫

cP dT

(10)

1
cP dT
T
298,15

(11)

298,15
T

ST = S(298,15) +

∫

Závislost teoretické účinnosti palivového článku H2/O2 na provozní teplotě pak viz obr.č.10, pro
názornost jsou pak uvedeny v tabulce č.2 hodnoty reakčních entalpií, Gibbsových energií a účinností
pro teploty 300 a 1000K.
Tabulka č. 2 Teoretické účinnosti přeměny energie paliv, pro teploty 300 K a 1000 K
T = 300 K
palivo → produkt

T = 1000 K

ΔHf
[kJ·mol-1]

ΔGf
[kJ·mol-1]

η
[%]

ΔHf
[kJ·mol-1]

ΔGf
[kJ·mol-1]

η
[%]

H2(g) → H2O(g)

-241,844

-228,538

94,5

-247,858

-192,713

77,8

CO(g) → CO2(g)

-282,976

-257,025

90,8

-282,605

-195,549

69,1
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Obr.č. 10. Termodynamická účinnost palivového článku H2/O2 a Carnotova oběhu
v závislosti na pracovní teplotě (pro nejnižší teplotu Carnotova oběhu Tb = T2 = 25°C.)
Skutečná účinnost palivového článku ηre
Skutečná účinnost palivových článků ηre [%] se udává jako poměr užitečného elektrického výkonu
Pel [W] palivového článku, hovoříme o stejnosměrném proudu, k energii chemické vstupující do
systému palivového článku v palivu Qchem [W]

Pel
Qchem

(12)

Pel = Ure · Ire

(13)

ηre =

kde

Ure .... je skutečné stejnosměrné el. napětí na svorkách palivového
článku [V],
Ire ...... představuje skutečný proud tekoucí z palivového článku při daném zatížení
[A].

Qchem = nin · ΔHf
kde

(14)

nin ..... látkové množství paliva vstupujících do palivového článku
(vstupní molární tok paliva) za jednotku času [mol·s-1].
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Skutečnou účinnost palivového článku určíme:

ηre =

Pel
− U re ⋅ I re
=
,
Qchem ΔH f ⋅ nin

(15)

4 SVORKOVÉ NAPĚTÍ NA PALIVOVÉM ČLÁNKU
Základním parametrem palivového článku je velikost svorkového napětí. Tato je dáno vlastní
chemickou reakcí. Množství uvolněné energie dané chemické reakce se z definice rovná reakční
entalpii ΔHf [kJ.mol-1]. Index f symbolizuje, že entalpie je vztažena k příslušné formaci.
Maximální získaná užitečná energie, elektrická práce Wmax, se pak rovna změně Gibbsově volné
energii, označované Gf [kJ/mol].
Vnější (externí) elektrickou práci můžeme vyjádřit jako součin velikosti náboje přenášeného elektrony
a rozdílu potenciálu, který musí překonat.
Vnější práci definujeme:
Wmax = n · F · Uth
kde

(16)

Uth .... elektromotorická síla (elektromotorické napětí) v otevřeném
elektrickém obvodu palivového článku, kterým neprochází proud (maximální
teoreticky dosažitelné elektrické napětí v palivovém článku)
F ....... Faradayova konstanta = e . Na
kde e ..... elementární elektrický náboj (1,602 . 10-19 C)
(6,023 . 1023 mol-1)
Na .... Avogadrova konstanta
(F=96485 C)
n ....... počet elektronů na jednu reagující molekulu paliva [-]

Za předpokladu dWmax = -dGf, vztah pro velikost max. teoreticky dosažitelného svorkového napětí:

U th = −

ΔG f
n⋅F

(17)

Pro reakci H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l) je za normálních stavových podmínek velikost entalpie a změny
Gibbsovy volné energie chemické reakce
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ΔHf = -285,8 kJ·mol-1
ΔGf = -237,2 kJ·mol-1
Hodnota svorkového napětí na článku H2/O2:

U th = −

ΔG f
n⋅F

=

−237, 2 ⋅103 [ J ⋅ mol −1 ]
= 1, 23 [V ] .
2 [ − ] ⋅ 96 485 [C ⋅ mol −1 ]

(18)

Maximální teoreticky dosažitelné svorkové napětí elementárního vodíkového palivového článku
je 1,23 V.
Velikost napětí je pro další využití, resp. transformaci na střídavé napětí problematická, proto je nutné
články řadit do sérií, tzv. stacků, viz obr.č.11.

El. obvod

O2

H2

katoda

anoda

elektrolyt

O2

H2

katoda

anoda

elektrolyt

O2

H2

katoda

anoda

elektrolyt

Obr.č. 11 Schéma řazení palivových článků do stacku.

5 U-I CHARAKTERISTIKA PALIVOVÉHO ČLÁNKU
Palivový článek je elektrochemický generátor a vykazuje vlastnosti vycházející ze souboru chemicko fyzikálních dějů. Tyto pak s sebou nesou určitá omezení a ztráty. Výsledkem probíhajících jevů je
provozní U-I charakteristika viz obr.č.12.
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Obr.č.12 U-I (polarizační) charakteristika palivového článku.

Jednotlivé ztráty, polarizace, lze rozdělit do tří skupin a to dle vzniku:
•

ηACT Aktivační
Změna koncentrace u povrchu elektrody = změna elektrodového potenciálu. Průchodem
proudu je narušena rovnováha mezi chemickými a elektrickými silami působícími na volné
náboje v povrchové vrstvě u elektrody.

•

ηOHMIC Ohmické
Ztráty dle principů Ohmova zákona.

•

ηCONC Koncentrační
Ztráty způsobené dosažením kritické hodnoty přenosu hmoty. Po překročení určité hranice
rychlosti vlastního procesu, reakce dochází ke „zhroucení“ mechanizmů přenosu hmoty a
následnému strmému úbytku napětí na článku.

Provozní bod palivového článku se tedy pohybuje po křivce U-I charakteristiky palivového článku. Je
zřejmé, že existuje optimum parametrů proudu a napětí pro provoz palivového článku, kdy je
dosahován maximální elektrický výkon (P=U·I). Provozního napětí na článku pak bývá v rozmezí 0,5
÷ 0,6 V, viz obr.č.13.
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Pmax

Obr.č.13. Provozní napětí na článku vs. elektrický výkon palivového článku

Vliv teploty a tlaku na svorkové napětí
Velikost svorkového napětí je závislá na stavových podmínkách (teplota, tlak).
Napětí na článku je závislé na pracovní teplotě, jelikož:

ΔGf = ΔHf – T · ΔS
ΔG f
U th = −
n⋅F

⇒

ΔG f = f (T )

(19)
(20)

Tabulka č. 3 ΔHf, ΔS a ΔGf pro reakci H2 + ½ O2 → H2O
v závislosti na teplotě
Teplota

ΔHf

ΔS

ΔGf

[°C]

[kJ·mol-1]

[kJ·mol-1]

[kJ·mol-1]

100

-242,6

-0,0470

-225,2

300

-244,5

-0,0507

-215,4

500

-246,2

-0,0533

-205,0

700

-247,6

-0,0549

-194,2
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Tabulka č. 4 Maximální elektromotorické napětí na H2/O2 článku
v závislosti na teplotě a fázi produktu pro reakci
fáze

Teplota

Maximální

ΔGf

elektromotorické napětí
-1

[°C]

[kJ·mol ]

[V]

Kapalná

25

-237,2

1,23

Kapalná

80

-228,2

1,18

Plynná

80

-226,1

1,17

Plynná

100

-225,2

1,17

Plynná

200

-220,4

1,14

Plynná

400

-210,3

1,09

Plynná

600

-199,6

1,04

Plynná

800

-188,6

0,98

Závislost elektromotorického napětí na parciálním tlaku reagentů a produktů, reakci popisuje pak
Nernstova rovnice. Pro H2/O2 palivový článek platí:

⎛ pH 2 ⋅ pO2 1/ 2 ⎞
R ⋅T
⋅ ln ⎜
E=E +
⎟⎟
⎜
pH 2 O
2⋅F
⎝
⎠
0

kde:

(21)

E ..... svorkové napětí palivového článku [V],
E0 ..... elektromotorické napětí palivového článku při standardních
termodynamických podmínkách [V],
R ....... molární plynová konstanta, R = 8,314 [J·mol-1·K-1],
T ....... termodynamická teplota reakce [K],
pi ...... příslušné (parciální) tlaky [Pa].

Zvyšováním tlaků plynů lze dosáhnout nárůstu napětí na svorkách palivového článku ΔU, při změně
tlaku z p1 na p2 pak:

ΔU= E1-E2.
Změnu napětí na článku H2/O2 lze při změně tlaku reakčního plynu vyjádřit:

ΔU =

⎛p ⎞
R ⋅T
R ⋅T
R ⋅T
⋅ ln ( p2 ) −
⋅ ln ( p1 ) =
⋅ ln ⎜ 2 ⎟
2⋅F
2⋅F
2⋅F
⎝ p1 ⎠

(22)

Zvýšením tlaku regentů lze dosáhnout zvýšení napětí na článku, resp. výkonu článku.
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6

ZÁKLADNÍ TYPY PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ, ROZDĚLENÍ,
PARAMETRY

Funkci elektrolytu v technologii palivových článků může principielně zaručit celá řada látek.
Názvy základních typů palivových článků jsou odvozeny od typu použitého elektrolytu- viz Tabulka
č.5.
Základním kritériem pro rozdělení technologií palivových článků je pracovní teplota
Palivové články se na základě provozní teploty dělí na články nízkoteplotní, středněteplotní a
vysokoteplotní.
Nízkoteplotní
60 ÷ 160 °C
Středněteplotní 160 ÷ 220 °C
Vysokoteplotní 600 ÷ 1100 °C
Do skupiny nízkoteplotních palivových článků patří AFC, PEMFC, DMFC, do vysokoteplotních
potom systémy MCFC a SOFC.
Označení středněteplotní palivové články pak je především označením pro technologii PAFC.
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Tabulka č. 5 Základní typu palivových článků,
PROVOZNÍ
TEPLOTA

DOSAHOVANÁ
ELEKTR.
ÚČINNOST
[%]

do 80°C

60 ÷ 70

Membrána
s iontovou
vodivostí

do 80°C

50 ÷ 68

Pal. články
přímé
metanolové

Membrána
s iontovou
vodivostí

80 ÷ 130°C

20 ÷ 30

Paliv. články
s kyselinou
fosforečnou

H3PO4

200°C

55

Paliv. články
s roztavenými
uhličitany

Tavené uhličitany
lithia, sodíku,
draslíku

650°C

65

Paliv. články
s tuhými oxidy

Stabilizovaný
zirkonoxid
(ZrO2/Y2O3)

800 ÷ 1 000°C

60 ÷ 65

ANGLICKÝ
NÁZEV

OZNAČENÍ

Alkaline Elektrolyte
Fuel Cell

AFC

Protom Exchange
Menbrane
Fuel Cell

PEMFC

Pal. články
s tuhými
polymery

Direct Metanol
Fuel Cell

DMFC

Phosphoric Acid
Fuel Cell

PAFC

Molten Carbonate
Fuel Cell

MCFC

Solid Oxid
Fuel Cell

SOFC

ČESKÝ
NÁZEV

ELEKTROLYT

Alkalické
hydroxid draselný
palivové články
KOH (30%)

nízkoteplotní

středněteplotní

vysokoteplotní

Obr.č.14 Provozní parametry technologií palivových článků
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7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNOLOGIÍ PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ
7.1

AFC - alkalické palivové články

Alkalické palivové články dosahují nejvyšší účinnosti ze všech dosud známých typů palivových
článků. Je to dáno především rychlostí redukce kyslíku v alkalickém elektrolytu, která je vyšší než
v kyselých mediích.
Výzkum a vývoj AFC je spjat s vesmírným programem, především agentury NASA. V prvních
programech, např. programu Merkury, byly jako zdroj elektrické energie použity baterie. V dalších
programech se již uvažovalo s delší dobou trvání letu, a palivový článek se tedy stal vhodnou
alternativou k bateriím.
První aplikace palivových článků programu Gemini byly aplikacemi technologie PEM. Tato
technologie však tehdy nesplňovala mnoha očekávání, a pro další programy proto byla vybrána
technologie AFC pro svoji provozní spolehlivost a vysokou účinnost (cca 70%). V programu Apollo
pak již generátory elektrické energie a pitné vody byly články AFC.

Obr.č.15 PC3A-2, AFC palivový článek 1,5 kWe
programu Apollo, Lit. [14]
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Reakce:

Průběh reakce:
 Reakční plyny - kyslík a vodík - jsou odděleně dopravovány k elektrodám - katalyzátorům,
kyslík na stranu katody, vodík na stranu anody.
 Molekula vodíku H2 je na povrchu katalyzátoru štěpena na dva H+ ionty (označují se jako
protony), při tom odevzdává každý atom vodíku jeden elektron, tj. z každé molekuly se
„uvolní“ dva elektrony.
 Elektrony tečou z anody ke katodě vnějším elektrickým obvodem
 Vždy čtyři elektrony, po dosažení katody, rekombinují s molekulou kyslíku, vznikají
kyslíkové ionty
 Kyslíkové ionty reagují s vodou, výsledkem reakce jsou OH- ionty
 OH- ionty procházejí elektrolytem k anodě.


OH- ionty reagují na anodě s protony (H+), výsledkem reakce je voda.

Jako elektrolyt je používán alkalický roztok, především hydroxid draselný KOH. Koncentrace roztoku
bývá cca 30%.
Provozní teplota článku je cca 60°C.
Zásadní nevýhodou palivových článků AFC je reakce elektrolytu s CO2. Hydroxid draselný reaguje
s oxidem uhličitým na uhličitan draselný dle rovnice (23). CO2 je samozřejmě i ve vzduchu.
2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

(23)

Vysoká citlivost elektrolytu na oxid uhličitý pak znamená použit technicky čistý vodík i kyslík, což je
největší nevýhodou AFC, z důvodu ceny čistých plynů. Technologie se pak jeví jako málo
perspektivní s ohledem na komerční provoz.

83

1..zásobník vodíku, 2..systém čištění vzduchu (odstraňování CO2), 3…AFC článek, 4...chladič elektrolytu,
5..chladič vodíku a kondenzátor produktové vody, 6.. chladič vzduch/voda, 7.. odvod vody

Obr.č.16. Zjednodušené schéma toku médií palivového článku AFC s cirkulujícím elektrolytem, dle
Lit [6]

Rozlišujeme AFC s
- cirkulujícím elektrolytem
- statickým elektrolytem
Konstrukce alkalických palivových článků s oběhovým systémem elektrolytu umožňuje kontinuální
regeneraci elektrolytu a odvádění produktu reakce. Systém s cirkulujícím elektrolytem
zabezpečuje odvod reakčního tepla z článku, kdy teplonosným médiem je zde vlastní elektrolyt viz
obr.č.16.
Odvod produktové vody, z prostoru anody je realizován kondenzací vodních par.
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7.2

PEMFC - membránové palivové články

PEMFC jsou perspektivní technologií, především pro aplikace malých výkonů, obzvlášť pak pro
aplikace mobilní. Známé jsou i aplikace stacionární jako jednotky pracující v kogeneračním provozu
pro obytné budovy.
Jedná se o kompaktní konstrukce s velice dobrou dynamikou a účinností. Tato technologie má velký
potenciál dalšího rozvoje.
Pracovní teplota článku se obvykle pohybuje v rozmezí teplot 60 až 80°C.
Oproti alkalickým systémům je elektrolyt u PEMFC článku „kyselý“ a ve formě pevné membrány,
která je v podstatě fólií schopnou vést ionty (protony). Membrána zaručuje oddělení reakčních plynů.
Protonově vodivá membrána je vložena mezi dvě porézní elektrody. Reakce vyžadují katalyzátor.
Reakce probíhající v PEMFC:

Průběh reakce:
 Reakční plyny - kyslík a vodík - jsou odděleně dopravovány k elektrodám a dostávají se do
styku se „svými“ katalyzátory. Kyslík na straně katody, vodík na straně anody.
 Každá molekula vodíku H2 je na povrchu katalyzátoru štěpena na dva H+ ionty (označují se
jako protony) a při tomto štěpení vznikají dva elektrony, tzn. každý atom uvolňuje jeden







elektron.
Protony procházejí membránou (elektrolytem) ke katodě. Elektrony nemůžou z definice být
vedeny elektrolytem a jsou vedeny vnějším elektrickým okruhem ke katodě přes spotřebič a
vykonávají elektrickou práci.
Každé čtyři elektrony, po dosažení katody, rekombinují s molekulou kyslíku.
Tímto vzniklý kyslíkový ion je negativně nabit a slučuje se s pozitivně nabitými částicemi
(protony), jež prošly membránou (elektrolytem)
Kyslíkový iont předává svůj negativní náboj na dva protony (H+) a tímto se oxiduje.
Produktem reakce je voda.

Konstrukční schéma palivového článku PEM je díky elektrolytu v pevné fázi možné, oproti konstrukci
AFC, značně zjednodušit. Moduly jsou skládány v pořadí katoda, elektrolyt, anoda, oddělující deska
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(bipolární deska) přímo jako „sendviče“ do tzv. stacků. Schema modulu s vyznačeným přívodem
plynů viz obr.č.17.

Obr.č.17. Modul „stack“ palivového článku PEMFC

Membrána je z materiálu sestávajícího z makromolekulárních řetězců, kde zakončení každého řetězce
vykazuje elektrický náboj. V případě PEM náboj záporný. Membrána je tudíž prostupná pro kladně
nabité ionty, neprostupná pro záporně nabité částice, elektrony. Splňuje i podmínku separace
reakčních plynů. Makromolekulární řetězce mají tedy zakončení SO3- H+, viz obr.č.18.

Obr.č.18. Struktura PEM membrány Nafion a Dow, dle Lit.[8]
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Důležitou podmínkou správnénfunkce membrány palivového článku typu PEM (Nafion,…) je její
navlhčení, protože poklesem obsahu vody v membráně roste její specifický odpor. Tato závislost je
dána především způsobem transportu iontů membránou.
Katalyzátorem pro PEM články je platina, která je nanášena ve většině případů na strukturu elektrody,
resp. membránu. Platina je drahý kov, jehož aplikace tvoří výraznou část ceny palivového článku.
Východiskem ke snižování spotřeby platiny je zvyšování jejího měrného (reakčního) povrchu, tj.
snaha o co nejmenší částice viz obr.č.19.

Obr.č.19. Příklad struktury elektrody (katalyzátor viz černé tečky) dle lit.[6]
Rovnice katalytického štěpení vodíku lze vyjádřit postupně v rovnicích
H2 + 2Pt → 2Pt – 2H
2Pt - 2H → 2Pt + 2H+ + 2e-

(24)
(25)

Pro PEM palivový článek je velice nebezpečným plynem oxid uhelnatý. Je totiž absorbován na
povrchu platiny, katalyzátoru, a ten se pak stává pro další katalytický proces neaktivní, jedná se o tzv.
„otravu“ katalyzátoru, nevratné poškození. Reakce popisující „otravu“ platinového katalyzátoru je
uvedena rovnicí
3Pt + H2 + CO → Pt – COads + 2Pt – Hads

(26)

Použitím modifikovaných katalyzátorů je možno toleranci k CO výrazně zvýšit. Modifikace
platinového katalyzátoru pak spočívá, např. v příměsi Rutenia (Ru).
Elektrody musí být elektricky vodivé. Pro zaručení přívodu reakčních plynů ke katalyzátoru a
membráně musí mít elektrody porézní strukturu.
Elektroda PEM článku je v převážné většině aplikací tvořena porézním uhlíkem s nanesenýma
nanočásticemi Pt, viz obr.č.19.
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Uspořádání jednotlivých modulů palivových článků do stacků (sendvičů), vyžaduje oddělení přívodu
plynů na elektrody (vodíku na anodu a kyslíku na katodu), dále pak zabezpečení elektricky vodivého
spojení mezi katodou a anodou. Pro tento mezičlen je používán název bipolární deska. Bipolární deska
rozděluje reakční plyny rovnoměrně po ploše daného modulu, je tedy opatřena systémem rozváděcích
kanálků. V průběhu elektrochemických dějů dochází k přeměnám energíí i na energii tepelnou (jak
teplo entropické, tak i teplo pocházející z polarizací) a je nutno toto teplo z článků odvádět.
Články nižších výkonů je možno chladit vzduchem, pro vyšší výkony se již jako chladivo používá
voda. Chladící médium je vedeno systémem kanálků v bipolární desce. Je tím zajištěno rovnoměrné
chlazení článku. Příklad provedení bipolární desky chlazené vodou viz obr.č.20.

Obr.č.20. Příklad konstrukce bipolární desky chlazené vodou s paralelním uspořádáním rozváděcích
kanálků reakčních plynů

Katodická strana článku je protékána z určitým přebytkem vzduchem.
Na straně anody je přiváděn vodík, je účasten reakce ,a ve formě protonů prochází membránou, která
je pro jiné plyny nepřekonatelnou bariérou. I vodík vysoké čistoty obsahuje tyto inertní plyny, i když
ve stopových množstvích. Jejích akumulací za určitý čas provozu článku dochází ke zvyšování
koncentračních ztrát, je tedy nezbytné odvedení těchto plynů z prostoru anody. Ventil, tzv. profukový,
na straně vodíkové je otevírán periodicky. Tyto ventily jsou nezbytné i při najíždění článku.
Pro malé výkony se používá chlazení vzduchové, pro vyšší pak chlazení vodní.

88

1…PEM palivový článek, 2…zvlhčovač, 3…cirkulační kompresor vodíku, 4…oběhové čerpadlo chladicí
vody, 5…dávkovací čerpadlo systému vlhčení, 6…vzduchový kompresor, 7…profukové ventily, 8…
výměník tepla, 9…DI jednotka, 10…kondenzátor

Obr.č.21. PEM s vodním chlazením

7.3

DMFC - přímé metanolové palivové články

Metanol (CH3OH) je považován za perspektivní palivo v oblasti mobilních aplikací palivových
článků. Největší výhodou metanolu oproti vodíku je mnohem jednodušší, prostorově a hmotnostně
méně náročné skladování a transport. Existují varianty palivových článků, obdobná konstrukce jako
PEM, tzv. přímých etanolových, kde na membráně dochází k přímé elektrochemické oxidaci.
Na anodu je přiváděn přímo metanol, na katodu vzduch. Reverzibilní napětí na článku při oxidaci
metanolu je 1,215 V, zatímco u vodíkového je to pro srovnání 1,23 V.
Vlastní vývoj přímých metanolových článků je ještě i v současnosti doprovázen problémy.
Dosahované účinnosti palivového článku DMFC jsou poměrně nízké, v rozmezí 20 až 30%.

7.4

PAFC - palivové články s kyselinou fosforečnou

PAFC palivové články jsou vyvíjeny především v Japonsku.
Elektrolytem je koncentrovaná kyselina fosforečná (H3PO4), která je ve formě gelu nanesená na
pevnou porézní matrici, kterou může být, např. SiC.
Pracovní teplota je cca 200°C.
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Použití kyseliny jako elektrolytu v palivovém článku umožňuje použití reakčních plynů obsahujících
oxid uhličitý CO2, což je velkou výhodou oproti technologii AFC, a dále díky pracovní teplotě je zde i
značná tolerance k CO, v reagujících plynech může dosahovat hodnoty 0,5 až 1%.
Reakce na článku PAFC potom odpovídají reakcím palivového článku typu PEMFC.
-

reakce probíhající na anodě:
H2 → 2H+ + 2e-

-

(27)

reakce probíhající na katodě:
½ O2 + 2H+ + 2e- → H2O

(28)

Tyto systémy již dnes pracují jako polokomerční jednotky téměř výhradně jako stacionární aplikace, a
to jako kogenerační zdroje elektrické energie a energie tepelné.
Elektrody ve většině známých konstrukcí se skládají z uhlíkových vláken, na kterých je umístěn
platinový katalyzátor. Tento je z důvodu získání maximálně možné reakční plochy nanodisperzní a je
nanesený na nosiči, jímž jsou ve většině provedení saze.
Bipolární desky bývají provedeny z grafitu (při výběru konstrukčních materiálů je samozřejmě nutno
brát v potaz agresivitu pracovního prostředí!).
Palivové články tohoto typu dosahují v komerčních aplikacích výkonů řádu 200 kWel (např. firmy
ONSI).

7.5

MCFC - palivové články s tavenými karbonáty (uhličitany)

MCFC palivové články se zařazují do skupiny vysokoteplotních palivových článků.
Provozní pracovní teplota je cca 650°C.
Pro tyto články je palivem vodík i oxid uhelnatý. Zdrojem pak jsou uhlovodíkové plyny, kterými
můžou být zemní plyn, plyny ze zplyňování uhlí, biomasy, bioplyn s zařazeným mezistupněm parního
reformingu.
Mobilní ionty v elektrolytu této technologie jsou ionty uhličitanové CO32-. Pro provoz článku je nutná
recirkulace části vzniklého oxidu uhličitého z odpadních plynů na katodu, viz průběh reakcí na článku.
Reakce pro oxid uhelnatý:
reakce probíhající na anodě
2CO + 2CO32- → 4CO2 + 4e-

(29)

reakce probíhající na katodě
O2 + 2CO2 + 4e- → 2CO32-

(30)
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Reakce pro vodík:
reakce probíhající na anodě:
2H2 + 2CO32- → 2H2O + 2CO2 + 4e-

(31)

reakce probíhající na katodě:
O2 + 2CO2 + 4e- → 2CO32-

(32)

Průběh reakce pro H2:
 Reakční plyny jsou odděleně dopravovány k elektrodám, kyslík a oxid uhličitý na katodu a
vodík (resp. oxid uhelnatý) na anodu. Plyny přicházejí dále do styku s povrchem elektrod,
katalyzátorem.
 Molekula vodíku je na povrchu katalyzátoru štěpena na dva H+ ionty, přitom každý z atomů
odevzdává jeden elektron.
 Elektrony tečou vnějším externím obvodem z anody ke katodě.





Každé čtyři elektrony, po dosažení katody, rekombinují s molekulou kyslíku.
Vzniklé kyslíkové ionty mající záporný náboj reagují s oxidem uhličitým (CO2) na
uhličitanové ionty (CO32-)
Negativně nabité uhličitanové ionty procházejí elektrolytem ke kladně nabitým iontům
(protonům) na anodě.
Uhličitanové ionty odevzdávají své negativní náboje (2-) na dva protony a oxidují na vodu.
Díky odštěpení kyslíkových iontů z uhličitanu vzniká opět oxid uhličitý.

Elektrolytem jsou směsi roztavených karbonátu (uhličitanů), odtud Molten Carbonate, lithia a draslíku
(Li2CO3, K2CO3) nanesená na LiAlO2 mřížku, matrici.
Katalyzátorem je nikl a tudíž katalyzátorovým jedem pro MCFC články je síra ve všech formách.
Předpříprava palivového plynu pak spočívá především v jeho odsíření.
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1…odsiřování, 2…předehřev, přívod páry, 3…prekonvertor, 4…předehřev plynu, 5…najížděcí předehřívák,
6…směšovací komora, 7…dohořívací hořák, 8…MCFC palivový článek, 9…cirkulační ventilátor, 10…kotel
na odpadní teplo spalin, 11…zpětná klapa, 12…kontejner

Obr.č.22 Schéma systému MCFC článku MTU hotmodule HM 300-245 kWel. dle {f}
Na obr.č.22 je jako příklad znázorněno schéma MCFC článku MTU hotmodule HM 300-245 kWel.
Firma MTU CFC Solutions GmbH je lídrem ve vývoji, konstrukci a aplikaci technologie MCFC.
Tento modul je nabízen v polokomerčních verzích, jsou známy aplikace pro zemní plyn, ale i
alternativní plyny jako je bioplyn, plyn z čistírenských kalů, skládkový plyn i degazační plyn.
Charakteristické pro tyto jednotky je kontejnerové uspořádání systému palivového článku, což je
výhoda i nutnost, jelikož toto řešení umožňuje eliminaci teplotních pnutí při provozu a najíždění
jednotky. Jedná se zde o těleso palivového článku, které je dá se říci keramikou. Každé razantní
teplotní pnutí dané rozdílem teplot, které je dáno například rychlým ochlazováním nebo ohřevem,
hrozí prasknutím daného monolitu.
Katodové plyny tvoří směs okysličovadla s nutným obsahem CO2,viz princip elektrochemických dějů
na MCFC článku. Systém přípravy katodových plynů spočívá v míšení vzduchu z recirkulovanými
spalinami, odebíranými ze spalin článku. Tyto plyny jsou pak cirkulačním ventilátorem v kontejneru
dopravovány k anodám článku. Pro ošetření fáze nájezdu článku jsou před tím vedené přes ohřívač.
Na výstupu z prostor anody, palivové plyny, obsahují spaliny malou část nespotřebovaných
palivových plynů, které jsou ve směšovací komoře smíchávány z anodovými plyny a ve spalovací
komoře dospalovány.
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Spaliny jsou kontinuálně odváděny z kontejneru do komína. Jelikož teplota spalin je cca 500°C, jsou
proto vedeny do kotle na odpadní teplo, který je součásti vysokoteplotních aplikací palivových článků
větších výkonů.

7.6

SOFC - palivové články s pevnými oxidy

Palivové články SOFC patří do skupiny vysokoteplotních palivových článků.
S využitím principu článku typu SOFC se setkáváme již delší dobu v každodenním životě. Především
je to v automobilech s řízeným katalyzátorem, kde je SOFC kyslíkovým senzorem, zvaným též
„lambda sonda“. Jeho úkolem je detekce kyslíku ve výfukových plynech na vstupu do katalyzátoru.
Tato sonda dává signál řídící jednotce. Koncentrace kyslíku ve výfukových plynech je sledovanou
výstupní veličinou procesu spalování a slouží zpětně k jeho regulaci.
Provozní teplota se pohybuje v intervalu 800 až 1 100°C.
Pro tento typ článků je palivem vodík a oxid uhelnatý. Technologie SOFC je vhodná, stejně jako
MCFC, pro uhlovodíkové plyny, kdy parní reforming nebo jiná příbuzná metoda je pak nedílnou
součástí systému článku.
Elektrolytem SOFC článků je oxid zirkoničitý ZrO2, který je stabilizovaný oxidem ytria Y2O3. Tato
keramická hmota vykazuje při teplotách nad 750°C dobrou vodivost O2- iontů, při zanedbatelné
elektronové vodivosti.
Elektrody jsou vyráběny na bázi niklu, platí, že síra a její sloučeniny působí, jako katalyzátorový jed.
Reakce pro oxid uhelnatý:
reakce probíhající na anodě:
2CO + 2O2- → 2CO2 + 4e-

(33)

reakce probíhající na katodě:
O2 + 4e- → 2O2-

(34)

Reakce pro vodík:
reakce probíhající na anodě:
2H2 + 2O2- → 2H2O + 4e-

(35)

reakce probíhající na anodě:
O2 + 4e- → 2O2-

(36)
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Průběh reakce pro vodík:
 Reakční plyny, kyslík a vodík, jsou odděleně dopravovány k prostorám elektrod. Kyslík na
stranu anody, vodík na stranu katody, dochází ke kontaktu těchto plynů s katalyzátory.


Molekula vodíku je na povrchu katalyzátoru štěpena na dva atomy vodíku a následně na dva
protony H+, přitom každý z atomů odevzdává jeden elektron.



Elektrony tečou vnějším elektrickým obvodem od anody ke katodě.



Každé čtyři elektrony, po dosažení katody, rekombinují s molekulou kyslíku.



Vzniklé kyslíkové ionty (anionty) O2- následně procházejí elektrolytem (oxid zirkoničitý
stabilizovaný ytriem) k anodě.



Kyslíkové ionty O2- odevzdávají negativní náboje protonům vodíku H+ za vzniku vody H2O.

Konstrukční uspořádání modulu (stacku) katoda, anoda, elektrolyt
Uspořádání modulu katoda, anoda a elektrolyt je v případě SOFC dáno snahou řešení problematiky
teplotní roztažnosti článku a řešením těsnění jednotlivých modulů. V současnosti jsou používána dvě
základní uspořádání, na základě uspořádání anody, elektrolytu a katody je možné palivové články
SOFC tedy rozdělit do dvou základních skupin, na:
- planární, (deskové) viz obr.č.23,
- trubkové uspořádání (tzv. systém tubular), viz obr.č.24,

Obr.č.23. Schematické znázornění planárního uspořádání palivového článku.
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Obr.č.24. Schematické znázornění trubkového uspořádání palivového článku.
Tloušťce elektrolytické vrstvy jsou přímo úměrné ohmické ztráty. Je tudíž požadována minimální
možná tloušťka elektrolytu. Jsou používány tloušťky elektrolytické vrstvy i cca 10µm, kdy je
zachována plná funkčnost této vrstvy. Zde jsou však již nosným prvkem mechanických vlastností
palivového článku dle konstrukce anoda, nebo pasivní substrát, viz obr.č.25.

Obr.č.25. Uspořádání a tloušťky funkčních vrstev SOFC s ohledem na mechanickou stabilitu systému

Obr.č.26. Schéma uspořádání svazku trubkového systému tubular SOFC, dle Lit. {h}
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Koncepce sdružování svazků systému s trubkovými SOFC články je znázorněna na obrázku č.26.
Články trubkového uspořádání díky vlastní tíži doléhají na těsnící plochy, a tudíž se minimalizuje
problém s těsněním a teplotní roztažností.

Obr.č.27. Schématické znázornění funkční sestavy palivového článku SOFC systému turbular, dle Lit.
{h}
Systém SOFC článků trubkového uspořádání se skládá z vlastních trubkových článků uspořádaných
do sekcí, přívodu předehřátého reakčního vzduchu pro každou trubku a přívodu paliva včetně jeho
předehřevu a smícháním s recirkulovanými katodovými plyny. Dále z odvodu spalin.
Pro palivové články typu SOFC se ve většině případů předpokládá použití zemního plynu jako
primárního paliva. Poněvadž reakčními palivovými plyny jsou pro tuto technologii vodík H2 a oxid
uhelnatý CO, musíme zemní plyn reformovat.

8 PALIVOVÉ PLYNY PRO PALIVOVÉ ČLÁNKY
Palivovým plynem pro všechny zásadní technologie palivových článků je vodík, pro některé
technologie pak jako jediné paliv, a to o vysoké čistotě. Nutno zdůraznit, že větší nároky na čistotu
plynů jsou u palivových článků nízkoteplotních.
Podíl zdrojů, ze kterých je získáván vodík , viz obr.č.28.
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Obr.č.28. Podíl zdrojů, surovin pro výroby vodíku (v celosvětovém měřítku)
V současnosti je největším výrobcem i odběratelem vodíku chemický průmysl. Základním zdrojem je
pak zemní plyn. Pro palivové články se tento zdroj jeví pro současnost jako jeden ze základních, níže
jsou popsány základní metody, technologie získávání vodíku.

8.1

Elektrolýza vody

Elektrolýza je elektrochemický oxidačně-redukční děj, v průběhu kterého se z reaktantů za pomocí
zvenčí dodané elektrické energie získávají sloučeniny nebo prvky.
Pro velkokapacitní výrobu vodíku je tedy požadavkem levný zdroj elektrické energie, nejlépe energie
obnovitelné, což je například energie z vodních elektráren nebo jiných obnovitelných zdrojů jako
například solárních. O vodíkové technologii založené na obnovitelných zdrojích energie, jako zdroji
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, není
to tedy čistá voda, a to z důvodu zvýšení elektrické vodivosti. Elektrolytem bývá především 20÷30%
roztok KOH (pro provoz platí podobné zásady jako u AFC). Oddělení vzniklých plynů je realizováno
pomocí vhodné přepážky nazývané diafragma.
Pracovní tlak v elektrolyzéru je ve většině případu mírným přetlakem oproti tlaku atmosférickému,
existují však i elektrolyzéry vysokotlaké.
Další konstrukcí jsou elektrolyzéry s PEM membránou, základní popis konstrukce je obdobný popisu
palivového článku PEMFC. Velkou výhodou této konstrukce elektrolyzéru je použití čisté vody bez
přísad KOH.
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Elektrolytický rozklad vody lze popsat rovnicí (37)
H2O (l) → H2 (g) + ½O2 (g)

(37)

ΔH298 = 286,26 kJ.mol-1
ΔG298 = 237,36 kJ.mol-1
Reakce na elektrodách pro zásaditý elektrolyt pak:
2H2O (l) + 2e-→ H2(g) + 2OH2OH- → ½O2 (g) + H2O(l) + 2e-

(38)
(39)

Reakce na elektrodách pro elektrolyt s PEM membránou (kyselý elektrolyt)
H2O(l) = 2H+ + 2e- + ½ O2 (g)
2H+ + 2e- = H2 (g)

(40)
(41)

Pro výpočet množství vyrobeného vodíku a kyslíku platí dle Faradayova zákona rovnice

mH 2 =

mO2 =

I ⋅τ ⋅ M H 2
2⋅ F

I ⋅τ ⋅ M O2
4⋅ F

(42)
(43)

Kde:
I… je proud protékající elektrolyzérem [A]

τ … časový úsek [s]
F… Faradayová konstanta (náboj) 96 487 [C.mol-1]
MH2 … molární hmotnost vodíku [g.mol-1]
MO2 … molární hmotnost kyslíku [g.mol-1]
Teoretická spotřeba elektrické energie na výrobu 1mN3 vodíku a 0,5mN3 kyslíku, za podmínek
standardních, jež je beze ztrát Eteoret = 2,94 kWh, skutečná je samozřejmě vyšší.

8.2

Reforming uhlovodíků

Majoritní část výroby vodíků je v současnosti realizována reformingem uhlovodíků. Reformování,
především parní, je běžně používaný způsob výroby především vodíku v chemickém průmyslu. U
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vysokoteplotních palivových článků je ve většině konstrukcí reforming součástí technologického celku
dané jednotky.
Základní způsoby reformování paliv, reakce a výtěžnost vodíku při stechiometrickém vedení
jednotlivých reakcí jsou uvedeny v tab.č.6.
Tabulka č.6 Charakteristické znaky reakcí
Chemická reakce

Procesní
teplota
H2

Parní
reforming

CxHy + xH2O(g) ↔
xCO + (½ y + x)H2

700÷1000

76

Parciální
oxidace

CxHy + ½ xO2 ↔
xCO + ½ yH2

>1000

41

Autotermní
reforming

CxHy + zH2O(g) + (x ½ z)O2 ↔ xCO + (z ½ y)H2

8.2.1

600÷900

47

Složení produktového plynu
(na bázi zemního plynu při
stechiometrických poměrech)
CO CO2
N2
Jiné
NH3,CH4,
SOx
9
15
0
(stopově)
19

3

1

15

Endotermická

39

NH3,CH4,
SOx, HC

Exotermická

34

NH3,CH4,
SOx, HC
(stopově)

Neutrální

Parní reforming

Parním reformováním uhlovodíků je označován proces, při kterém dochází k štěpení uhlovodíků na
jednodušší sloučeniny. Parní reformování uhlovodíků je běžně používaný způsob výroby vodíku. Je to
vhodná metoda výroby plynného paliva pro palivové články, kdy se pak může jednat o přímé použití
produktových plynů pro vysokoteplotní palivové články, máme zde na mysli vodík a oxid uhelnatý.
Parní reforming je veden při teplotách nad 600 °C, často za teplot 700 ÷ 800 °C za přítomnosti
vhodných katalyzátorů. Schéma parního reformeru a příklad složení plynů po reformování metanu
s daným přebytkem vodních par, je uveden na obrázku č.30. Chemická rovnováha, složení směsi
plynů v závislosti na teplotě jsou uvedeny na obrázku č. 29.
Parní reforming zemního plynu
Parní reforming v technologii palivových článků je především parním reformingem zemního plynu.
Složení zemního plynu je charakterizováno cca 98% obsahem metanu. Reforming zemního plynu
(zde metanu) probíhá v podstatě podle dvou nezávislých reakcích, které vyjadřují rovnice (44) a (45)
CH4 + H2O(g) → CO + 3H2
CH4 + 2H2O(g) → CO2 + 4H2

207 kJ.mol-1
165 kJ.mol-1

(44)
(45)
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Tyto reakce probíhají v teplotním rozmezí 600 až 950°C na katalyzátoru při tlaku cca 2,6MPa,
katalyzátorem je ve většině případů nikl, případně platina. Molární poměr přiváděné vodní páry k
metanu je jako optimální považován H2O/CH4 = 2. Znázornění reakční chemické rovnováhy produktů
a reaktantů v závislosti na teplotě pro zmíněný podíl H2O/CH4 viz obr.č.29. Jedná se o reakce
endotermní, takže do systému reforméru musí být přiváděno teplo. Do energetické bilance reformeru
je nutno započítat i teplo potřebné k výrobě vodní páry .
H2O(l) → H2O(g)

44,1 kJ.mol-1

(46)

Složení produktu, dosažený rovnovážný stav je samozřejmě závislý na parametrech procesu jimiž jsou
tlak, teplota a přebytek vodních par. Při optimálním vedení procesu parního reformingu metanu
(zemního plynu) je koncová koncentrace vodíku okolo 60%, oxidu uhelnatého v rozmezí 10%
objemových.
Toto složení směsi produktových plynů z parního reformingu zemního plynu je vyhovující pro
vysokoteplotní palivové články technologie MCFC i SOFC.
Úroveň koncentrace CO v produktových plynech je však absolutně nevhodná pro články PEM i
PAFC. Z tohoto důvodu se dále zařazují za reformer další stupně katalytického zpracování plynů,
konverze oxidu uhelnatého, nazývané shiftkonverze. Na katalyzátorech pak probíhá exotermní reakce
CO + H2O(g) → CO2 + H2

- 41,2 kJ.mol-1

(47)

Tyto konvertory se dle provozní teploty dělí na vysokoteplotní a nízkoteplotní, vysokoteplotní
konvertory pracují v rozsahu teplot 330 až 500°C, katalyzátorem je Fe/Cr. Nízkoteplotní konvertory
pracují v rozsahu teplot 190 až 280°C, katalyzátorem je Cu/Zn.
Plyn zpracovaný v parním reforméru a následně pak v shift konvertorech obsahuje objemový podíl
oxidu uhelnatého cca 0,5 až 1%, což je již koncentrace vhodná pro přímé použití plynu v článku
PAFC. Pro technologii PEMFC je nutné další čištění plynu.
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molární podíl [-]

reakční teplota [°C]
Obr.č.29. Reakční rovnováha plynných reagentů a produktů parního reformingu při poměru
H2O / CH4 = 2 a tlaku 105 Pa v závislosti na teplotě.
Reformování je silně endotermickou reakcí a vyžaduje přívod tepla a vhodné katalyzátory. P
Síra je pro katalyzátory používané v reformeru nežádoucím prvkem, jedná se především o její reakci s
niklem. Síru ve všech formách je možno označit za katalyzátorový jed. V případě výskytu síry
v reformovaném palivu, je nutno před vlastní jednotku reformingu zařadit odsiřovací jednotku,
s vysokou účinností odsíření.

CH4(g)
H2O(g)

parní reforming
CH4+H2O→CO+3H2

Q (přívod tepelné en.)

shift konverze
H2

CO+H2O→CO2+H2

CO

H2 … 78,5%
CO2 … 18,9%
CO … 0,5%
CH4 … 2,1%

H2O

Obr.č.30. Schéma parního reformingu s následnou shift konverzí
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8.2.2

Parciální oxidace

Parciální oxidace je další důležitou technologií výroby vodíku, průběh reakce parciální oxidací je
možno pro metan vyjádřit viz rovnice.
CH4 + ½O2 → CO + 2H2
CH4 + O2 → CO2 + 2H2

- 35,7 kJ.mol-1
- 319,1 kJ.mol-1

(48)
(49)

Parciální oxidace je děj exotermní.
Reakce je vedena při teplotách v rozmezí 1300 ÷ 1400°C a podstechiometrickém přívodu kyslíku, při
tlacích 6 ÷ 8 MPa. V tomto případě je daný uhlovodík jen částečně oxidován, afinita uhlíku ke kyslíku
je větší než afinita vodíku ke kyslíku, a tudíž prioritně vzniká vazba CO resp. CO2.
Pro proces parciální oxidace mohou být použity uhlovodíkové suroviny počínaje metanem až po
mazut. Je-li kyslík dodáván do systému ze vzduchu, musíme počítat s energetickou ztrátou ohřevem
balastu (N2), a o to nižší výtěžností.
8.2.3

Autotermní reforming

Autotermní reforming je vlastně kombinací parního reformingu a parciální oxidace, kdy jsou
kombinovány výhody obou těchto systémů. Jde o termické vyvážení endotermního parního
reformingu a exotermní parciální oxidace. Výhodou je pak především zjednodušený systém tepelného
hospodářství a rychlá odezva systému na dynamické změny. Zmíněné procesy by měly být vedeny
způsobem, který ve výsledku uvede systém autotermního reformingu do energetické rovnováhy.
Reakce výroby vodíku autotermním reformingem pak:
CxHy + zH2O(l) + (x - ½ z)O2 ↔ xCO2 + (z - ½ y)H2

(50)

Jelikož reakční kyslík je ve většině případů dodáván do systému ze vzduchu, do systému se tedy
dostává i dusík, je výtěžnost vodíku o toto snížena. Výše uvedené je nutno konfrontovat ad pracovní
teplota systémů a energetické nároky na přivedení jak reakčních, tak balastních složek na určitý
termodynamický stav.
8.2.4

Vnitřní reforming

Palivové články typu MCFC a SOFC pracují při teplotách, které jsou vhodné pro parní reforming.
Využitím reakčního tepla vlastních reakcí palivových článků je možno zemní plyn reformovat
v režimu vnitřního reformování.
Tento způsob reforování metanu pak můžeme rozdělit do dvou skupin na,
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•

přímý vnitřní reforming, při kterém proces reformingu uhlovodíku probíhá přímo na anodě,
potřebné reakční teplo a vodní pára vznikají přímo z elektrochemických reakcí

•

nepřímý vnitřní reforming, kdy proces reformingu probíhá v bezprostřední blízkosti vlastního
článku, je realizován přenos tepla nutného pro endotermickou reakci reformingu ze systému
palivového článku do reforméru

Tabulka č.7 Porovnání technologií výroby vodíku z uhlovodíků
výhody

Parní
reforming

Parciální
oxidace

Autotermní
reforming

9

Vysoká výtěžnost H2
Rychlý start
Rychlá odezva na dynamické
změny
Široká palivová základna
Kombinace exotermní a
endotermní reakce,
zjednodušený systém
Kompaktní systém bez výměníků
tepla
Rychlý start

nevýhody
Vyžaduje systém zabezpečení reakčního tepla
(endotermický systém), nutná velká obezřetnost
při najíždění a dynamických
změnách
Pouze pro vybraná paliva
Nízká výtěžnost H2
Vysoké emise polutantů jako HCS,CO

Nízká výtěžnost H2

BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY PROVOZU VODÍKOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Nakládání s vodíkem přináší určitá rizika. Pro hodnocení těchto rizik je nutná znalost jeho základních
fyzikálních a chemických vlastností. Relevantní vlastnosti pro danou problematiku bezpečnosti jsou
uvedeny v tabulce č.8.
Jako zásadní se zde jeví výbušná koncentrace vodíku se vzduchem.
Všechny hořlavé látky jsou ve směsi se vzduchem zapalitelné jen v určitých koncentracích, uvnitř
oblasti výbušnosti. Pokud je koncentrace pod dolní mezí výbušnosti, není tato směs ani výbušná, ani
hořlavá. Pokud je koncentrace směsi nad horní mezí výbušnosti, je směs hořlavá jen za přístupu
vzduchu, ale snadno se může stát výbušnou po odpovídajícím zředění se vzduchem. Jako koncentraci,
která není nebezpečná výbuchem, je možné označit koncentraci některého plynu nebo páry uvnitř
technologického zařízení, jestliže nepřekročí 50% dolní meze výbušnosti.
Pro vodík je charakteristický široký rozsah výbušných koncentrací a minimální aktivační energie (pro
představu, stačí očištění bot na „vhodné“ rohožce a jiskra …).
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Dalším parametrem majícím vliv na intenzitu průběhu případné havárie je rychlost šíření plamene a
tím i intenzita tlakové vlny. Jako parametr příznivý z hlediska bezpečnosti je pak hodnocená hustota
vodíku, kdy řádově nižší hustota vodíku oproti hustotě vzduchu v případě úniku vodíku má za
následek jeho rychlé rozptýlení (v neuzavřených prostorách).
Důležité je taky z hlediska bezpečnosti to, že při expanzi se na rozdíl od většiny ostatních plynů
teplota vodíku zvyšuje a může dojít k jeho samovznícení.
Kyslíko - vodíkový plamen je nesvítivý.
Základní prostředky prevence havárie ve vodíkových technologiích pak můžeme na základě
uvedených dat shrnout do následujících bodů:
•
•
•
•
•
•
•

Odpovídající materiály a provedení rozvodů (těsnost, odolnost proti vodíkové korozí)
bezpečnostní aspekty vlastní technologie,
Způsob skladování
Možnost inertizace
Eliminace statické elektřiny
Větrání
Nevýbušné zařízení a nástroje
Automatická detekce úniku a automatické uzavření a odstavení technologie

Tabulka č.8 Vybrané charakteristické vlastnosti paliv a vodíku relevantní pro hodnocení
bezpečnostních aspektů provozu, dle lit.[16]
-1

vodík

metan

benzín

33,3

13,9

12,4

výhřevnost

kWh·kg

teplota vznícení

°C

585

540

228÷500

teplota plamene

°C

2045

1875

2200

výbušná koncentrace
(se vzduchem)

% obj.

4 ÷ 75

5,3 ÷ 15

1,0 ÷ 7,6

min. aktivační energie

mJ

0,03

0,29

0,24

rychlost šíření plamene

m·s-1

2,65

0,37

0,4

koeficient difuze ve
vzduchu

cm2·s-1

0,61

0,16

0,05

toxicita

-

ne

ne

ano

0,084

0,65

4,4

hustota

-3

kg·m
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10 ZÁVĚR
Palivové články transformují chemickou energii přímo na energii elektrickou a nabízejí účinnost větší
než klasické tepelné stroje.
Z mechanického hlediska je koncept palivových článků velice jednoduchý, bez rotačních částí, jedná
se o systémy vykazující minimální hlukovou zátěž pro okolí.
Emisní hledisko v případě technologie palivových článků hraje významnou roli, emise NOx a SO2 jsou
ve srovnání se spalovacími jednotkami zanedbatelné, díky vyšší účinnosti přeměny energie případné
specifické emise skleníkového plynu CO2 jsou menší.
Tyto systémy jsou vhodné pro tzv. decentralizovanou výrobu elektrické (a tepelné) energie.
Samostatnou kapitolou pak je koncept dopravy a energetiky založené na vodíkových technologiích,
koncepce výroby vodíku energií z alternativních obnovitelných zdrojů energie.
V současnosti velkou bariérou pro komercializaci palivových článků je materiálová náročnost
technologie palivových článku. Dostupnost palivových plynů a jejich cena, především vodíku je
prozatím negativním faktorem ve využití technologii palivových článků, především nízkoteplotních. U
vysokoteplotní tento problém není jelikož palivová základna je zde dosti široká. V případě vodíku a
vodíkové technologie v aplikacích mobilních, pak hraje významnou roli infrastruktura čerpacích
stanic. Pro dopravu je problematická nízká energetická hustota vodíku.
Obecně lze říci, že palivové články jsou perspektivní energetickou technologií.
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