
1 Úvod 

„Věřím, že jednoho dne vodík a kyslík, z kterých je složena voda, každý sám 

nebo i dohromady, vytvoří nevyčerpatelný zdroj tepla a světla ...", taková byla 

prognóza Julese Verna už v roce 1874 ve vizi vkomponované do románu „Tajuplný 

ostrov". Už dnešní doba přináší její postupné naplňování, ale výrazné podpory této 

vize se dá očekávat až ve společných projektech několika vyspělých zemí této 

planety. 

Projekty využívajících obnovitelných zdrojů energie si zaslouží, aby se o nich 

mluvilo a psalo. I z těchto důvodů byla vybrána problematika palivových článků jako 

téma diplomové práce o inovaci experimentálních činností ve výuce na střední škole, 

neboť kde jinde začít se změnou myšlení a postojů k současnému stavu naší planety, 

než právě ve školách, ať již formou klasického výkladu, obrazových ukázek, prací 

na nějakém společném projektu, experimentální činností nebo třeba vhodnou 

exkurzí. Vždyť možnosti využívání tzv. obnovitelných zdrojů energie (OZE) jsou již 

známy několik desítek let a přesto se zvyšuje spotřeba ropy, uhlí a zemního plynu. 

Asi největší překážkou je jakási setrvačnost našich zvyklostí a pohodlnost 

myšlení, kdy často neradi a s velkou skepsí přijímáme něco nového a leckdy 

i prozatím finančně nevýhodného. 

Obnovitelné zdroje energie a námi analyzované palivové články jsou výzvou, 

která skutečně může snížit závislost na fosilních zdrojích a zahájit tak novou etapu 

v historii lidstva. Palivové články budou dodávat energii pro naše dopravní 

prostředky, domovy i pracoviště mnohem účinněji než dosavadní energetické zdroje 

při výrazně menším negativním dopadu na životní prostředí. 

S nedávným vstupem České republiky do Evropské unie se jistě mnoho změní 

i v oblasti povinné distribuce alespoň několika procent elektrické energie pocházející 

z obnovitelných zdrojů. Snad naše integrace do evropského prostoru přinese své 

ovoce nejen na poli politiky a ekonomiky, ale i obohacování se informacemi 

o možnostech obnovitelných zdrojů energie a tím i zlepšení současného stavu 

životního prostředí v průmyslových částech Evropy. 
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Cíle předkládané diplomové práce lze tedy shrnout do následujících bodů: 

1. Seznámení s problematikou využívání energetických zdrojů ve světě 

a možností jejich změny. 

2. Objasnění principu fungování palivových článků (zdroje paliva, 

historie, charakteristika, rozdělení, výhody, nevýhody a jejich 

uplatnění). 

3. Analýza použití školních modelů palivových článků. 

4. Zjištění stavu úrovně vědomostí a postojů z oblasti energetických 

zdrojů u studentů gymnázia. 

5. Příprava a realizace vyučovací hodiny chemie pro nižší stupeň 

gymnázia s názvem „Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie". 

6. Příprava a realizace vyučovací hodiny chemie pro základní školy 

s názvem „Palivový článek". 

7. Zjištění znalostí a názorů žáků po absolvované vyučovací hodině 

„Palivový článek". 

8. Zpracovaní návrhu pro interdisciplinární projektovou výuku 

na gymnáziích na téma palivové články. 

9. Návrh několika experimentů s palivovými články. 

Úvod jsme zahájili citátem z díla J. Verna a podobně můžeme i tuto část 

zakončit: „Devatenácté století bylo stoletím parního stroje. Dvacáté století bylo 

stoletím spalovacího motoru a jednadvacáté století by se mohlo stát stoletím 

palivových článků." 
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2 Teoretická část 

2.1 Současný stav využívání energetických zdrojů ve světě 

Současná světová energetická spotřeba se týká převážně omezeného množství 

obyvatel ve vyspělých zemích. Pro příští desetiletí i století je očekáván další výrazný 

nárůst energetických požadavků především v zemích Asie, latinské Ameriky 

a Afriky. Jen do roku 2020 se spotřeba energie ve světě zvýší o 60 % oproti stavu 

v roce 1997 [1]. 

Primární energetický sektor ve světě dnes využívá kromě fosilních paliv (uhlí 

23 %, ropa 35 %, zemní plyn 21 %) v menší míře i uran (7 %) a na významu začínají 

nabývat i tzv. obnovitelné zdroje energie (voda 2 %, biomasa 11 %, ostatní 1 %). 

Energie ze všech jmenovaných zdrojů je spotřebovávána v elektroenergetice, 

teplárenství, dopravě, průmyslu, domácnostech a službách [2]. 

Životnost v současnosti ověřených zásob uhlí je sice odhadována na více než 

200 let, zásoby ropy a zemního plynu budou při zachování současných trendů 

vyčerpány už kolem poloviny 21. století (ropa přibližně za 40 let, zemní plyn 

za 65 let). Přitom je třeba zvažovat i negativní ekologický dopad využívání fosilních 

zdrojů, zvláště pak uhlí, na životní prostředí. Výzkumy prováděné v arktických 

oblastech potvrdily, že koncentrace CO2 v ovzduší, která se v průběhu posledních 

1000 let pohybovala v rozmezí 0,027 až 0,029 obj. %, překonala s rozvojem 

průmyslu od druhé poloviny 19. do 20. století hranici 0,030 obj. % a dnes po dalším 

strmém růstu dosahuje už hodnot okolo 0,037 obj. %. Postupné vyčerpávání zásob 

fosilních paliv, zvláště pak jejich ušlechtilých druhů, má spolu s různými politickými 

vlivy navíc za následek i zvyšování cen surovin. Vyčerpávání ložisek ropy 

způsobuje, že se spotřeba fosilních paliv přesouvá na stále méně ušlechtilé druhy 

s vyšším obsahem škodlivin ve spalinách, zvláště pak oxidů síry a dusíku. Odstranění 

těchto exhalátů je technicky i ekonomicky velmi náročné, a i kdyby se je podařilo 

u většiny spalovacích zařízení vyřešit, stále ještě zůstává nebezpečí tvorby 

„skleníkového efektu" v důsledku akumulace CO2 v atmosféře [3]. 
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2.2 Změny ve využívání celosvětových energetických zdrojů 

Je možné změnit priority ve využívání zdrojů energie? Snahy o vytvoření tzv. 

„alternativního energetického systému" jsou založené, kromě snižování spotřeby 

prostřednictvím tzv. „nízko-energetických technologií", i na zvýšeném využívání 

„obnovitelných zdrojů energie". Ty zahrnují primárně solární, větrnou a „vodní" 

energii, ale patří sem i spalování biomasy, využívání geotermální energie a dalších 

zdrojů. 

Ani s alternativními zdroji energie však zatím nelze vyřešit všechny problémy. 

Jak dodávat energii v době, kdy právě tyto zdroje nejsou k dispozici (např. v noci 

za absence slunečních paprsků, při bezvětří nebo nízkého stavu vodních hladin atd.)? 

Jak tuto získanou „pure energy" uskladnit? Po historických objevech různých typů 

akumulátorů elektrické energie jako např. galvanických článků, suchých článků 

a dalších se začalo v druhé polovině minulého století pracovat na vývoji zařízení pro 

energetické využití vodíku, jenž lze získat např. elektrolýzou vody. Sluneční 

kolektory, větrné mlýny či vodní turbíny mohou zajistit „ekologický" zdroj 

elektrické energie k přeměně vody na vodík (elektrolýze vody), a ten může být 

následně využit jako palivo (reakce vodíku s kyslíkem za vzniku vody). Celý tento 

„obnovitelný systém" je založen na prakticky „nekonečných" zásobách vody 

a potažmo vodíku, jehož spalováním vzniká energie a voda, neškodná životnímu 

prostředí naší planety a opět využitelná jako zdroj vodíku. 
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2.3 Palivové články 

2.3.1 Základní princip 

Palivový článek (angl. Fuel Cell, něm. Brennstoffzelle, fr. Pile combustible) je 

elektrochemické zařízení, které přeměňuje chemickou energii v palivu během 

oxidačně-redukční reakce přímo v elektrickou energii (obr. 2-1). Skládá 

se z porézních elektrod oddělených elektrolytem. V oblasti pórů elektrod vzniká 

třífázové rozhraní - elektroda, elektrolyt a reaktanty vzniklé oxidací paliva a redukcí 

okysličovadla. 

Základní princip transformace energie je pro všechny palivové články stejný, 

jednotlivé typy se však liší materiálem elektrod, použitým elektrolytem, pracovní 

teplotou i konkrétními chemickými reakcemi na anodě a katodě. 

Popis jednotlivých typů bude proveden dále. 

Obrázek 2-1: Transformace energie [4] 
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2.3.2 Třífázové rozhraní na elektrodě 

Funkcí elektrody je vyvolat reakci mezi reaktanty (palivo a okysličovadlo) 

a elektrolytem, aniž by se sama účastnila reakce nebo korodovala. Musí být též 

elektrickým vodičem, jak vyplývá z definice a umožnit kontakt tří fází (plynné 

reaktanty, kapalný elektrolyt a pevná elektroda). 

Existuje několik metod stabilizace rozhraní „kapalina-plyn" a všechny jsou 

založeny na kapilárním efektu. Pórovitá elektroda umožňuje kapalině vzlínat malými 

póry, zatímco tlak plynu jí nedovoluje vnikat do větších pórů (obr. 2-2). Slučování 

dvou fází může být dosaženo několika způsoby. Elektrolyt má tendenci vytvořit 

tenký smáčivý film na vnitřním povrchu elektrody. Reagující plyn, obtížně rozpustný 

v elektrolytu, může difundovat skrz tento film a dosáhnout povrchu elektrody, kde 

dochází k reakci kapaliny a plynu. Struktura elektrody musí být vytvořena tak, aby 

maximalizovala plochu smáčivého filmu. 

Obrázek 2-2: Schématický řez pórovitou elektrodou [5] 
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2.3.3 Druhy paliva palivových článků 

Zatím nejčastěji používaným palivem je čistý vodík, který může v palivovém 

článku přímo reagovat za vzniku elektrického proudu. 

Protože vodík není vhodným palivem pro všechny aplikace palivových článků, 

je věnována velká pozornost i tzv. nepřímým palivům, ze kterých je vodík 

uvolňován reformovacím procesem. Reformováním zdrojů jako např. zemní plyn, 

methan, methanol, ethanol, případně čpavek, vodní parou nebo tzv. parciální oxidací 

při vysokých teplotách vzniká vodík s oxidy uhlíku. 

Protože jsou ve většině palivových článků používány katalyzátory na bázi 

platiny, je zapotřebí po provedeném reformování odstranit CO, který způsobuje 

otravu těchto katalyzátorů. Za potenciální nepřímá paliva do palivových článků jsou 

považovány i současné kapalné pohonné hmoty do spalovacích motorů automobilů. 

V poslední době se jako velmi perspektivní palivo ukazuje methanol. Již 

v současné době byla vyrobena řada prototypů palivových článků, ve kterých je 

používán jako přímé palivo bez potřeby reformování. 

2.3.4 Reformování (reforming) paliva 

Systémy s palivovými články musí být s to pracovat s v praxi běžnými palivy. 

Pro stacionární zařízení přichází v úvahu převážně zemní plyn a propan. 

V posledních letech sílí též snahy získávat vodík z různých forem biomasy. 

Jelikož jsou v palivových článcích využívány pro elektrochemickou reakci 

vodík a kyslík, musí být použité palivo zpracováno tak, aby na anodu přiváděný plyn 

obsahoval co možná největší podíl vodíku. Na katodové straně se ve většině případů 

používá kyslík ze vzduchu, mechanicky čištěný přes prachový filtr. 

Následující popis ukazuje reakce nezbytné pro získání vodíku z methanu. Tento 

popis by měl sloužit jako příklad ukazující kroky v procesu získávání vodíku 

ze zdroj ů energie bohatých na uhlík (včetně biomasy). 

Methan se obohacuje vodní parou, ohřeje na přibližně 800 0C a ve speciálním 

zařízení (reforméru) se za přítomnosti katalyzátorů přeměňuje dle následující reakce: 
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CH4 + H2O ^ CO + 3H2 (AH = 206,3 kJ/mol) 

Tato reformní reakce je endotermická, takže probíhá pouze za dodání tepla. 

Teplo se získává spalováním paliva, které nezreagovalo v palivovém článku během 

elektrochemické reakce. 

Zemní plyn je vhodný pro proces reformingu, protože poměr počtu atomů 

vodíku k atomům uhlíku je 4:1 (CH4) je relativně vysoký. To také vysvětluje, proč 

se řada výzkumných společností soustředí na toto palivo. 

Při reformingu vzniklý oxid uhelnatý reaguje v konvertoru následně s vodní 

parou: 

CO + H2O ^ CO2 + H2 (AH = -41,2 kJ/mol) 

Tato reakce probíhá přibližně při 200 0C a je exotermická. 

V závislosti na použitých palivech je třeba dát pozor na to, zda není před 

vlastním reformingem nezbytná úprava paliva, při které by se odstranily složky 

škodlivé pro palivový článek (např. stopová síra, chloridy, amoniak). 

Jak je možné vidět na obr. 2-3, hodí se předešlý popis přípravy plynu 

na systémy s palivovými články s kyselinou fosforečnou, které pracují při teplotě 

200 0C. Pro jiné typy s nižší provozní teplotou se zvyšují náklady na reforming, pro 

systémy pracující při vyšší teplotě se snižují. 

Rozhodující je na jedné straně to, že pro pracovní teploty od 600 0C již začíná 

probíhat konverzní reformní reakce uvnitř palivového článku, a proto jednoznačně 

klesají náklady na zařízení. Při provozních teplotách nižších než 200 0C se zvyšují 

náklady na přípravu plynu, protože katalyzátory v elektrodách se deaktivují vlivem 

CO obsaženým v syntézním plynu. 
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Obrázek 2-3: Závislost koncepce reformingu na typu palivového článku [6] 

2.3.5 Z historie palivových článku 

Koncepci prvního palivového článku vytvořil v r. 1839 britský soudce, vědec 

a vynálezce sir William Robert Grove (obr. 2-4), který zjistil, že je možné vyrábět 

elektřinu procesem inverzním k elektrolýze vody. 

Obrázek 2-4: Sir W. R. Grove (1811-1896) [7] 
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Jeho článek měl platinové elektrody umístěné ve skleněných trubičkách, jejichž 

dolní konec byl ponořen do roztoku kyseliny sírové jakožto elektrolytu a horní 

uzavřená část byla vyplněna kyslíkem a vodíkem. Napětí takového článku bylo 

přibližně 1 V. Jako indikátor generovaného elektrického napětí a proudu sloužila 

nádobka, ve které probíhala elektrolýza vody. Celé zařízení neprodukovalo dostatek 

elektřiny, aby bylo použitelné v průmyslu (obr. 2-5). 

Obrázek 2-5: Palivový článek W. R. Grovea [8] 

V roce 1889 poprvé použili termín "palivový článek" (fuel cell) Ludwig Mond 

a Charles Langer, kteří se pokusili vytvořit funkční článek pracující se vzduchem 

a svítiplynem, jehož elektrody byly zhotoveny z tenké vrstvy platiny. Jiný zdroj 

uvádí Williama Whitea Jacquese, který jako první použil kyselinu fosforečnou 

jako elektrolyt. 

Dr. Francis Thomas Bacon (obr. 2-6) vyvinul v roce 1932 pravděpodobně 

první úspěšné zařízení s palivovým článkem, kyslíko-vodíkový článek používající 

niklové elektrody - levnější alternativu ke katalyzátorům Monda a Langera. Kyselý 

elektrolyt nahradil zásaditým (KOH), který pracoval stejně jako kyselý, ale neměl 

korozívní účinky na elektrody. V roce 1952 sestrojil Bacon se spolupracovníky 5 kW 

systém s palivovým článkem. 
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Obrázek 2-6: Francis Thomas Bacon (1904-1992) [9] 

Převratný pokrok ve vývoji palivových článků však vyvolal až americký 

vesmírný program NASA. Palivové články se staly zdrojem energie pro palubní 

systémy v programech GEMINI a APOLLO. V programu GEMINI měly palivové 

články výkon cca 1 kW a jejich výrobcem byla společnost General Electric a sloužily 

celkem v 8 kosmických lodích. Dalším impulsem pro podporu vývoje palivových 

článků byla „ropná krize" v letech 1973-1974, kdy řada vlád zvýšila finanční 

podporu jejich výzkumu a vývoji. V dalších kosmických programech byly až 

do současné doby využívány palivové články alkalické. V současnosti jsou v USA 

připravovány pro další kosmické programy palivové články membránové, především 

tzv. regenerační typy. Ty jsou schopné využívat solární energii v období, kdy je 

kosmická loď osvětlena slunečními paprsky a vyrábět zásobu vodíku a kyslíku 

elektrolýzou vody. V období, kdy je kosmická loď ve stínu, vyrábí palivový článek 

potřebnou elektrickou energii z těchto plynů [10]. 

Zdá se, že budoucí vývoj pohonu dopravních prostředků půjde cestou 

palivových článků. Řada světových automobilek již řadu let palivové články pro 

automobily vyvíjí, několik desítek automobilů již v praxi jezdí a je jen otázkou času, 

kdy palivové články nahradí klasické pohonné hmoty [11]. 
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2.3.6 Charakteristika jednotlivých typů palivových článků 

2.3.6.1 Rozdělení palivových článků 

V současné době existuje několik základních typů palivových článků, které 

se liší především druhem elektrolytu a provozní teplotou. Tím je dáno i odlišné 

konstrukční provedení, způsob provozu a přípravy paliva. 

Podle provozní teploty se palivové články dělí na: 

• nízkoteplotní 20 - 130 oC 

• středněteplotní 160 - 220 oC 

• vysokoteplotní 600 - 1050 oC 

Podle typu elektrolytu se palivové články dělí na články: 

• s alkalickým elektrolytem (AFC - Alkaline Fuel Cell) 

KOH 

• s polymerní elektrolytickou membránou (PEM - Polymer Electrolyte 

Membrane / Proton Exchange Membrane) 

latexová iontoměničová membrána 

• s kyselinou fosforečnou (PAFC - Phosphoric Acid Fuel Cell) 

H3PO4 

• s taveninou alkalických uhličitanů (MCFC - Molten Carbonate Fuel Cell) 

keramika z LiAlO2 nasycená alkalickými uhličitany 

• s pevným oxidickým elektrolytem (SOFC - Solid Oxide Fuel Cell) 

obvykle Y2O3 nebo ZrO2 
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Tabulka 2-1: Odlišné elektrochemické reakce v palivových článcích [12] 

Reakce na anodě Reakce na katodě 

AFC H2 + 2(OH)- ^ 2H2O + 2e- /O2 + H2O + 2e- ^ 2(OH)-

PEMFC H2 ^ 2H+ + 2e- / O 2 + 2H+ + 2e- ^ H2O 

PAFC H2 ^ 2H+ + 2e- / O 2 + 2H+ + 2e- ^ H2O 

MCFC H2 + ( C O 3 ) 2 - ^ H 2 O + C O 2 + 2 e - / O 2 + C O 2 + 2 e - ^ ( C O 3 ) 2 -

SOFC 

H2 + O2- ^ H2O + 2e-

CO + O2- ^ CO2 + 2e-

CH4 + 4O2- ^ 2H2O + CO2 +8e-

/ 2 O 2 + 2e- ^ O2-

Tabulka 2-2: Rozdělení palivových článků na jednotlivé typy a přehled 

některých jejich základních odlišností [12] 

Provozní teplota [oC] Palivo Okysličovadlo 

AFC 70 - 100 H2 O2 1 

PEMFC 20 - 100 H2, methanol2 O2 ze vzduchu 

PAFC 170 - 200 H2, zemní plyn O2 ze vzduchu 

MCFC 600 - 700 H2, CO, zemní plyn3 O2 ze vzduchu 

SOFC 650 - 1000 H2, CO, zemní plyn3 O2 ze vzduchu 

Poznámky: 

1 - CO2 < 50 ppm (způsobuje otravu KOH) 

2 - vnější reforming 

3 - vnitřní reforming 
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Tabulka 2-3: Rozdělení palivových článků podle provozní teploty a výkonu [13] 

Článek Elektrolyt Rozmezí výkonů 

Nízkoteplotní 

Alkalický (AFC) Roztok KOH 0,5 - 100 kW 

Nízkoteplotní Membránový 

(PEMFC) 

Iontoměničová 

membrána 
mW - 500 kW 

Středně teplotní Kyselý (PAFC) 
Roztok kyseliny 

fosforečné 
do 15 MW 

Vysokoteplotní 

Z tavených 

karbonátů (MCFC) 

Tavenina karbonátů 

Li, Na, K 
do 100 MW 

Vysokoteplotní 
Z vodivých oxidů 

(SOFC) 

Keramické oxidy 

zirkonia 
do 100 MW 

2.3.6.2 Palivové články s polymerní iontoměničovou membránou 

anoda elektrolyt katoda 

reakce 
na 

anodě 
1 H 2 0 2H* + O2 | 

reakce 
na 

anodě 

reakce 
na 

reakce 
na V20i + 2H* + 2e ^ H2O 

celková 

Ä H 2 + 1 / 2 O 2 •=> H 2 O 

Obrázek 2-7: Schéma s legendou PEM-palivového článku [14] 
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Palivové články s polymerní elektrolytickou membránou (PEMFC) se 

vyznačují vysokou proudovou hustotou, což umožňuje konstrukci s nízkou hmotností 

i rozměry. Pevná elektrolytická membrána zjednodušuje těsnění v chemickém 

procesu, snižuje korozi a zvyšuje životnost článku. PEMFC pracují při nízkých 

teplotách, což dovoluje rychlejší najíždění a okamžitou odezvu na změnu 

požadovaného výkonu. Z těchto důvodů se PEMFC hodí především pro pohon 

vozidel, ale jsou vyvíjeny i jako malé stacionární jednotky. 

Nízká provozní teplota též znamená, že palivový článek neprodukuje teplo 

potřebné pro endotermickou reakci reformingu paliva. 

Použití polymerní latexové membrány bylo původně zkoncipováno v roce 1959 

W. T. Grubbsem. Požadovaná funkce iontové membrány byla vytvořit iontově 

vodivou bariéru plynu. Kontakt mezi povrchem katalyzátoru a přilehlou membránou 

byl tvořen silnými kyselinami. Další vývoj ukázal, že článek funguje i bez kyseliny. 

Dnešní PEMFC používají jako elektrolyt pouze samotnou hydratovanou 

membránu. 

Základní článek se skládá z protonově vodivé membrány, jako je např. 

perfluorovaný polymer kyseliny sulfonové, vložené mezi dvě porézní elektrody 

impregnované platinou. Druhá strana elektrod je vodou nesmáčivá, což se zajišťuje 

vrstvou vhodné látky, např. teflonu. Příklad struktury polymerní elektrolytické 

membrány, označení NafionTM od firmy DuPont, je na obr. 2-8. 

Obrázek 2-8: Chemická struktura materiálu membrány Nafion™ [15] 
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V důsledku nízké provozní teploty se vyžaduje platina jako katalyzátor. Platina 

je vhodná, neboť je dostatečně reaktivní při vázání se na meziprodukty H a O, jak je 

požadováno pro elektrochemický proces na elektrodách, a je zároveň schopná účinně 

uvolňovat meziprodukty při tvorbě výsledné sloučeniny. Na anodě Pt váže atomy H 

z molekulárního vodíku a následně je uvolňuje jako H+ a e-: 

H2 + 2Pt ^ 2Pt-H 

2Pt-H ^ 2Pt + 2H+ + 2e-

Cílem optimalizace je konstruovat elektrody s co největším katalytickým 

povrchem. Elektroda je tvořena porézním uhlíkem s malými částečkami Pt. Malé 

rozměry částeček platiny (cca 2 nm) znamenají velkou celkovou plochu dostupnou 

reagujícímu plynu, přičemž množství platiny může být relativně nízké (obr. 2-9). 

Obrázek 2-9: PEM s porézními uhlíkovými elektrodami a částečkami Pt [16] 

CO se váže na platinu při teplotách nižších než 150 0C. Proto se v palivu 

toleruje pouze několik ppm CO. Protože reformovaná uhlovodíková paliva obsahují 

přibližně 1 % CO, je nutné před vstup do článku zařadit zařízení pro jeho odstranění. 

V PEMFC není voda produkována ve formě páry, ale jako kapalina. Důležitým 

požadavkem těchto typů článků je zajistit vysoký obsah vody v elektrolytu z důvodu 

iontové vodivosti. Iontová vodivost elektrolytu je vyšší, když je membrána plně 

nasycena, což znamená nižší elektrický odpor a vyšší účinnost. Provozovat PEMFC 

při teplotách přesahující 100 0C je možné pouze při vyšších tlacích, což je dáno 
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požadavkem na kapalný stav vody, zároveň tím však dochází ke snížení životnosti 

článku. 

Tloušťka katalytické vrstvy záleží na tom, kolik platiny je na elektrodě použito. 

Pro katalytickou vrstvu obsahující 0,15 mg Pt/cm2 vychází tloušťka méně než 

10 p,m?. Síla elektrolytické membrány bývá kolem 200 p,m?. 

Difúzní vrstva elektrod bývá z porézního uhlového papíru nebo uhlové tkaniny 

obvyklé tloušťky 100 ^ 300 p,m?. Porézní struktura difúzní vrstvy umožňuje difúzi 

reaktantů ke katalytickému povrchu elektrod. 

K vnějšímu povrchu difúzní vrstvy je přitlačena deska, která má dva účely: 

rozvod plynu a vyvedení elektrického proudu. Desky jsou vyrobeny z lehkého, 

pevného, pro plyny nepropustného a elektricky vodivého materiálu, obvykle z kovu, 

grafitu nebo kompozitního materiálu. Za účelem rozvodu plynu jsou na straně 

přilehlé ke krycí vrstvě vytvořeny rozváděcí kanály. Jejich struktura má vliv 

na efektivní přívod reaktantů k aktivní ploše elektrod i na odvod vody. 

Z důvodu zvýšení jmenovitého elektrického napětí a výkonu se elementární 

články spojují do větších celků - elementární palivové články jsou sestaveny do 

bloku (pro takovou sestavu se vžil anglický pojem „STACK"). V klasickém 

sériovém zapojení by katodový a anodový sběrač proudu byly vedle sebe. Kvůli 

snížení celkové hmotnosti a rozměrů se proto na místo toho používá jen jedna tzv. 

bipolární deska, která odděluje sousedící články, na jedné straně má systém 

rozvodných kanálků pro vodík a na druhé pro kyslík (obr. 2-10). 
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Obrázek 2-10: Soubor článků PEMFC [17] 

2.3.6.3 Palivový článek pro přímou reakci methanolu (DMFC) 

Snaha o využití palivových článků pro pohon automobilů si vyžaduje využití 

klasických kapalných paliv namísto vodíku. Zvýšený zájem je věnován palivovým 

článkům, které mohou pracovat přímo s methanolem, bez potřeby předchozí 

reformace. Hlavní výhoda methanolu spočívá v bezproblémovém skladování, 

přepravě a tankování. Podobně jako při reakci vodíku dochází k oxidaci paliva 

na anodě (chemické reakce viz tab. 2-1). 

Oxidace methanolu je však pomalejší než u vodíku, což je způsobeno tím, 

že k ní dochází přes několik reakčních mezistupňů, a tak methanolové palivové 

články prozatím neposkytují takový výkon jako např. PEMFC. 
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2.3.6.4 Palivové články s alkalickým elektrolytem (AFC) 

Palivový článek s alkalickým elektrolytem byl jedním z prvních moderních 

palivových článků, jehož vývoj se datuje do roku 1960. Výhodou AFC je vynikající 

výkon při použití vodíku a kyslíku se srovnání s ostatními typy článků, především 

v širokém rozsahu možných katalyzátorů. Účinnost AFC při použití čistého vodíku je 

kolem 60 - 70 % při teplotě 100 oC. Elektrolytem AFC je 58 % KOH a je 

upřednostňovaným elektrolytem, neboť má ze všech alkalických elektrolytů nejvyšší 

vodivost. Jako okysličovadlo se používá čistý O2 nebo vzduch zbavený CO2. Palivem 

bývá čistý H2. Požadavky na čistotu plynných složek prodražují i celkový provoz 

článků, které se proto používají většinou jen tam, kde cena není právě tím 

rozhodujícím faktorem. 

Probíhající chemické reakce jsou uvedeny v tab. 2-1. 

2.3.6.5 Palivové články s kyselinou fosforečnou (PAFC) 

Palivové články s kyselinou fosforečnou jsou dosud jediným komerčně 

využívaným typem palivových článků. Jejich běžná provozní teplota je 200 0C 

a elektrická účinnost se blíží 42 %. Elektrolyt je 100 % H3PO4. U PAFC musí být 

zajištěn odvod tepla. Chladící médium, které může být buď kapalné (obvykle voda), 

nebo plynné (vzduch), je vedeno chladícími kanály. Systém chlazení kapalinou je 

sice podstatněji složitější, ale lépe odvádí teplo. Přednost chlazení plynem je v jeho 

jednoduchosti, spolehlivosti a nízké ceně. Největší takové zařízení je v Japonsku 

a má elektrický výkon 11 MW. 

Probíhající chemické reakce jsou uvedeny v tab. 2-1. 
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2.3.6.6 Palivové články s uhličitanovou taveninou (MCFC) 

Palivové články s taveninou alkalických uhličitanů pracují při teplotě přibližně 

650 0C a elektrická účinnost činí okolo 60 %. Tato teplota je potřebná k zajištění 

dostatečné vodivosti uhličitanového elektrolytu a ještě dovoluje použití levných 

kovových součástí článku. Při této teplotě nejsou pro elektrochemickou reakci 

potřebné drahé kovy jako katalyzátor. MCFC jsou vyvíjeny pro použití zemního 

a uhelného plynu pro průmyslové a vojenské aplikace. 

Podstatnou výhodu MCFC oproti předchozím nízko- a středněteplotním typům 

palivových článků je vnitřní reforming paliva, čímž se výrazně zjednodušuje celý 

palivový systém. Při vnitřní endotermické reformní reakci uhlovodíkového paliva se 

využívá odpadní teplo uvolněné v palivovém článku, díky čemuž dochází ke zvýšení 

elektrické vodivosti. 

Problémem je vysoce korozivní prostředí, což má negativní vliv na životnost 

elektrod. 

Probíhající chemické reakce jsou uvedeny v tab. 2-1. 

2.3.6.7 Palivové články s pevným elektrolytem (SOFC) 

Vysokoteplotní palivové články s pevným elektrolytem se vyznačují provozní 

teplotou běžně přesahující 800 0C s elektrickou účinností cca 70 %. Protože zde není 

kapalný elektrolyt, odpadají problémy s korozí doprovodného materiálu 

a s elektrolytovým hospodářstvím. 

Pevný charakter všech komponent článku SOFC v principu znamená, že nejsou 

kladena žádná omezení na jeho uspořádání a lze jej proto koncipovat v různých 

geometrických tvarech. 

Vysoká provozní teplota palivových článků s pevným elektrolytem 

(800 - 1050 0C) umožňuje vnitřní reforming paliva, zvyšuje podstatně rychlost 

elektrochemické reakce oproti ostatním typům palivových článků a umožňuje i přes 

termodynamické ztráty dosažení vyšší účinnosti. 

Probíhající chemické reakce jsou uvedeny v tab. 2-1. 
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2.3.7 Výhody palivových článků 

Proti klasickým akumulátorům elektromotorů mají palivové články řadu výhod, 

jsou to především: 

> Vyšší jízdní dojezd, způsobený velkou kapacitou vodíkových nádrží. 

> Vyšší účinnost. 

> Ekologická čistota. 

> Nepatrné nároky na údržbu. 

> Nepatrné vyzařování infračerveného záření a minimální tvorba emisí. (Ty 

jsou velmi oceňovány při vojenském využívání, protože vedle ostatních 

výhod snižují detekovatelnost proti současně používaným polním 

energetickým zdrojům.) 

> Vyřazené palivové články nezatěžují životní prostředí těžkými kovy jako 

klasické olověné akumulátory. 

> Modulární koncepce - možnost konstruovat palivové články v širokém 

rozmezí výkonů při takřka stejné účinnosti. 

> Velmi nízké emise škodlivin (o jeden až dva řády nižší než u ostatních 

technologií spalování fosilních paliv). 

> Dlouhé periody mezi občasnými poruchami. 

> Možnost použití množství různých plynných paliv (po úpravě). 

> Takřka nehlučný provoz v důsledku absence pohyblivých částí (s výjimkou 

doprovodných zařízení - dmýchadla, kompresory, ...). 

2.3.8 Nevýhody palivových článků 

I přes velkou řadu výhod ve využití palivových článků, lze najít i pár nevýhod: 

> Vysoké náklady na výrobu vodíku. 

> Nepřipravenost infrastruktury. 

> Citlivost k některým příměsím paliva, případně okysličovadla. 

> Vysoké investiční náklady. 

> Dosud příliš nízká životnost. 

> Účinnost klesá s dobou provozu. 
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2.3.9 Průmyslové uplatnění palivových článků 

Více než tři čtvrtiny vyrobených palivových článků tvoří univerzální články 

membránové. Nejvíce systémů, přes 50 %, bylo vyrobeno na severoamerickém 

kontinentu, v Japonsku a v Evropě přibližně stejně, a to necelých 25 %. Na zbytek 

světa připadá z celkového množství jen cca 5 %. 

Palivové články by měly být využívány především ve třech základních 

oblastech. 

Do první patří statické kogenerátory elektrické a tepelné energie (obr. 2-11), 

jejichž účinnost se díky využitelnosti odpadního tepla pohybuje mezi 80-85 %. Měly 

by být instalovány přímo v místě spotřeby, takže odpadají rozsáhlé rozvodné sítě. 

Zaručují zároveň nezávislost spotřebitele na poruchách v rozvodné síti, nebo jejím 

poškození živelnými pohromami. Připravována je jednak výroba malých 

kogenerátorů pro rodinné domy o elektrickém příkonu 5-10 kW, jednak velkých 

zařízení pro velké budovy nebo komplexy i celá sídliště. Jejich elektrický příkon 

bude podle potřeby a druhu palivového článku 200 kW až 100 MW. Vedle elektrické 

energie produkují tyto statické kogenerátory na každou kWh elektrické energie 

přibližně stejné množství energie tepelné. Tyto energetické zdroje mohou být 

instalovány i v odlehlejších místech, což je výhodné pro vojenské využití, ale i pro 

budoucí elektrifikaci odlehlejších končin v rozvojových zemích. Statické 

kogenerátory jsou schopné pracovat prakticky se všemi dosavadními zdroji 

vodíkového paliva. Zatím je ale nejvíce využíván zemní plyn, jehož distribuce je 

zajištěna velmi dobře vybudovanou infrastrukturou. 

U kogenerátorů s elektrickým výkonem od 5 do 10 kW převládají jednoznačně 

palivové články membránové. Naproti tomu u výkonnějších kogenerátorů od 200 kW 

převládají nejvíce středně teplotní palivové články na bázi kyseliny fosforečné 

(PAFC). V této skupině lze očekávat, že se do budoucna budou více uplatňovat 

vysokoteplotní články na bázi tavených karbonátů (MCFC) a palivové články 

s vodivými oxidy (SOFC). 
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Obrázek 2-11: Kogenerační jednotka Sulzer Hexis 1 kW [18] 

Do druhé oblasti patří využití palivových článků pro všechny druhy pozemní 

a vodní dopravy, v prvé řadě však pro pohon automobilů (obr. 2-12). Účinnost 

spalovacích motorů současných automobilů se po cca stoletém vývoji pohybuje 

v rozmezí 20-25 %, přičemž účinnost na pohyb kol automobilů se dále snižuje na 16-

19 % kvůli ztrátám v převodech. U elektromotorů s palivovými články je účinnost 

proti spalovacím motorům přibližně dvojnásobná a vztaženo na pohyb kol může být 

i trojnásobná. A další významnou výhodou oproti dnešním automobilům by měl být 

značně větší dojezd na jednu nádrž paliva, než je tomu v současnosti. V této oblasti 

jsou naprosto bezkonkurenční palivové články s protonově-vedoucí membránou 

označované jako PEMFC. 
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Obrázek 2-12: Využití palivových článků ve všech druzích dopravy [19] 

Miniaturní palivové články patří do třetí oblasti. K rozvoji přenosných 

palivových článků došlo později než u ostatních typů. Ještě na konci roku 2000 bylo 

v celém světě vyrobeno jen něco přes 200 kusů těchto článků. Na konci roku 2002 

jich ale bylo vyrobeno již cca 1700 a z toho 110 nejrůznějších prototypů. A kde 

můžeme hledat důvody v jejich rychlém rozvoji? Ani nejdokonalejší lithiové baterie 

nestačí plnit zvyšující se nároky hlavně pokrokové vojenské techniky. Ukázalo se, 

že energii lze výhodněji skladovat ve formě paliva, než aby byla integrovanou 

součástí vlastního energetického zdroje, jako je tomu u baterií a akumulátorů. Přesně 

tuto možnost nabízejí palivové články, které mohou pracovat nepřetržitě, tedy dokud 

je jim palivo dodáváno. 
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Nemají žádné periferní zařízení jako ostatní palivové články (reformovací 

zařízení, čerpadla, kompresory, chladící a ovládací systémy apod.), mohou fungovat 

i při běžných teplotách a u tzv. „dýchacích článků" není ani zapotřebí dodávat 

vzdušný kyslík - ten si sami odebírají z okolí. U nich není hlavním požadavkem 

vysoká účinnost či výkon, ale vysoká tzv. energetická kapacita, vyjadřovaná počtem 

watthodin na kg váhy nebo litr objemu. Slouží k pohonu veškerých elektronických 

zařízení, všude tam, kde se v současné době používají akumulátory a baterie. Jestliže 

energetická kapacita akumulátorů a baterií se ve většině případů pohybuje 

v desítkách watthodin na kg váhy a jen u těch nejdokonalejších a nejdražších 

překračuje 200Wh/kg, tak na jednu náplň paliva je jejich výdrž 3-4 krát delší, 

přičemž obměna palivového zásobníku je otázkou několika vteřin. 

Přenosné palivové články jsou obyčejně rozděleny do dvou skupin. První z nich 

tvoří články s výkonem od 1 W do cca 100 W pro použití v mobilních telefonech 

(obr. 2-13), přenosných počítačích (obr. 2-14), videokamerách (obr. 2-15), hračkách 

a drobných nástrojích. Druhou skupinu reprezentují články od 100 W do 1-1,5 kW 

pro různou zahradní techniku, kempingová zařízení a pro další rekreační aktivity. 

Někdy jsou mezi přenosné palivové články zařazována i větší zařízení s výkonem 

do 3-5 kW, ale ta by měla spíše patřit mezi statické, případně mobilní energetické 

zdroje. 

25 



Obrázek 2-13: Mobilní telefon napájený miniaturním palivovým článkem [20] 

Obrázek 2-14: Notebook napájený miniaturním palivovým článkem [21] 
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Dá se tedy očekávat, že palivové články brzy nahradí většinu dosud 

používaných zdroj ů, z nichž velkou část je zapotřebí po určité době provozu dlouze 

nabíjet. Pro tuto oblast se jeví nejperspektivněji palivové články membránové, jejichž 

náplní může být jednak čistý vodík (PEMFC) nebo methanol (DMFC) [23]. 

2.3.10 Palivové články v dopravních prostředcích 

První pokusy o využití palivových článků k pohonu dopravních prostředků byly 

prováděny s články alkalickými. Vůbec prvním pojízdným prostředkem, poháněným 

palivovým článkem, byl traktor, vyrobený americkou firmou Allis Chalmers v roce 

1959. Článek o výkonu 15 kW sestával z 1008 cel a vážil 917 kg. Druhý pojízdný 

prostředek vyrobený stejnou firmou, rovněž s alkalickým palivovým článkem byl 

golfový vozík o výkonu 4 kW a jako palivo byl použit hydrazin. 

Stejné palivo použil i známý propagátor Karl Kordesch u svého motocyklu, 

uvedeného do provozu roce 1966. Jednalo se o hybridní pohon (kombinaci 

palivového článku s akumulátorem) s výkonem 1 kW a motocykl dosahoval rychlosti 

40 km/hod. První osobní automobil sestrojil rovněž Karl Kordesch v roce 1970 

a poháněný byl rovněž hybridním systémem, kdy vodík byl uchováván v šesti 

tlakových lahvích, z nichž každá měla 13 kg a tlakována byla na 130-150 barů. Tento 

vůz byl v provozu 3 roky v Ohiu (USA). Průměrná rychlost byla v městském 

provozu 45 km/hod a náplň paliva vydržela na 5 hodin jízdy (obr. 2-16). 

Obrázek 2-16: Automobil K. Kordesche sestrojený v roce 1970 [24] 
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V 90. letech došlo k výraznému urychlení vývoje především díky velkému 

pokroku při vývoji membránových palivových článků, o který se velmi výrazně 

zasloužila kanadská firma Ballard. Kumulativní produkci těchto dopravních 

prostředků ukazuje graf na obr. 2-17. 

Obrázek 2-17: Kumulativní produkce palivových článků v dopravních prostředcích 

[25] 

Poměrně dlouho byly vedeny spory, jaké palivo bude převládat u prvních 

průmyslově vyráběných automobilů. Výhodněji se jevil methanol, který se dá jako 

kapalné palivo lépe přepravovat, než velmi lehký plynný vodík, který je na druhou 

stranu stoprocentním ekologickým palivem. 

Některé automobilky chtěly využívat reformovaný benzín a naftu, což by 

umožnilo využívání stávající distribuční sítě čerpacích stanic. Tato současná paliva 

ale obsahují různé sloučeniny síry, které působí jako jed na elektrodové platinové 

katalyzátory. 

V posledních letech však několik firem začalo dodávat vodík v lehkých 

a bezpečných lahvích z polymerních materiálů za použití nanovláken. Tyto 

zásobníky lze plnit na tlak 35 a 70 MPa, což bude osobním automobilům umožňovat 

dojezd na jednu náplň 500-800 km. Tím se zdá být rozhodnuto, že převážná většina 

automobilů v prvních letech průmyslové výroby bude používat vodík (obr. 2-18) 
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Obrázek 2-18: NECAR 3 (New Electricity CAR 3) - schéma již vyráběného 

automobilu [26] 

Ve srovnání s osobními automobily s palivovými články mají lepší podmínky k 

rychlejšímu nástupu průmyslové výroby autobusy. Při svých rozměrech nemají 

omezující nároky na velikost pohonného zařízení a umožňují umístit i dostatečné 

množství paliva. Protože každý linkový autobus po ujetí určitého množství kilometrů 

končí v nějakém depu, může zde být bez problémů provedeno doplnění paliva. Šest 

autobusů firem Ballard/Xcellsis najezdilo v letech 1998-2000 téměř 120 tisíc km 

v běžném městském provozu v Chicagu a Vancouveru při všech typech počasí 

s velmi dobrými výsledky. Při vysokých investičních nákladech je provoz autobusů 

s palivovými články značně levnější. První autobus byl sestrojen firmou Ballard 

v roce 1993 a do konce roku 2002 jich bylo vyrobeno přes 31. Ale již v roce 

následujícím byl vyroben dvojnásobek a tento trend pokračuje i nadále. Nyní se ve 

světě zabývá produkcí autobusů s palivovými články cca 15 velkých firem, z toho 

v Evropě DaimlerChrysler, Irisbus, Man, Neoplan, Van Hool, Volvo a další 

(obr. 2-18). 
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Obrázek 2-18: NEBUS (New Electricity Bus) 

Schéma autobusu s palivovými články. [27] 

Mezi doposud vyrobené prototypy s palivovými články patří i řada 

dvoukolových vozidel - bicyklů, mopedů a skútrů. Zřejmě největší požadavek na 

tento typ vozidel lze očekávat v Číně a na Tchaiwanu. Rozvoj palivových článků je 

jedním z 12 klíčových rozvojových programů 10. čínské pětiletky 2001-2005. 

Využití palivových článků pro kolejová vozidla se také jeví jako velmi nadějná 

kombinace, ale zatím bylo vyrobeno jen několik menších prototypů lokomotiv 

v Japonsku. Ještě větší možnosti konkurovat současným produktům má uplatnění 

palivových článků pro pohon důlních lokomotiv, které ve srovnání se svými 

dieslovými protějšky jsou nehlučné a neprodukují škodlivé emise, takže větrání 

v dole je jednodušší. 

Pokusy o uplatnění palivových článků pro pohon lodí a ponorek byly 

prováděny již od 80. let v Evropě i USA v civilním i vojenském sektoru. 

Ve Spojených státech spolupracuje řada firem a výzkumných institucí 

na využití palivových článků pro pohon malých vrtulových letounů. Dosavadním 

výzkumem dospěli příslušní pracovníci k závěrům, že malá letadla s elektromotory 
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a s pohonem palivových článků budou bezpečnější, spolehlivější, výrobně 

jednodušší, s minimální údržbou a větší životností. Elektromotory mají nejen 10 x 

větší životnost než motory spalovací, ale pracují i bez hluku a vibrací [28]. 
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2.4 Nové technologie ve školním kurikulu - funkce modelů 

a modelování 

Nové „ekologické" technologie získávání energie je potřebné dostávat 

do povědomí lidí. Kde jinde začít se změnou přístupu k hodnocení současných priorit 

energetického systému než právě ve školách, využitím modelů, jenž mohou 

demonstrovat a přiblížit principy „obnovitelných systémů". Jedním z takových 

příkladů může být školní souprava složená ze solárního článku, elektrolyzéru 

a palivového článku napojeného na elektrický obvod. Spojení elektrolyzéru 

a palivového článku bývá vhodným motivačním způsobem provedeno i pomocí 

modelu tzv. „autíčka na vodík". 

Využívání modelů a modelování ve školních podmínkách je plně v souladu 

s rozvojem moderních věd i technické praxe. „Při využívání modelů ve vyučování jde 

především o zdůraznění určitých přístupů, o objasnění užívané metody práce a 

o zavedení vhodné terminologie" [29]. Dle Stoffovy klasifikace [29] se modely 

ve vyučování dělí na modely materiální: prostorově podobné, fyzicky podobné, 

matematicky podobné a modely ideální: obrazné (ikonické), smíšené (obrazně-

znakové), znakové (symbolické). Školní modely palivových článků můžeme 

s jistotou zařadit do skupiny materiálních modelů. Model jako cílevědomý výtvor by 

měl mít za cíl vytvořit „nepřímou cestu k poznání objektu". „.. Jestliže přírodovědná 

skutečnost a její zvolené zobrazení si těsně navzájem odpovídají, dosáhneme 

značného pokroku v oblasti našich znalostí." (M. Faraday) [29]. Jednou 

z podstatných funkcí modelu je jeho vysvětlující funkce, kdy model názorně 

a konkrétně umožňuje uvést příčinu pozorovaného jevu. Modelování je tak jedním 

z efektivních teoretických nástrojů přírodovědného poznávání, které společně 

s empirickými nástroji (pozorováním, měřením a experimentem) nemůže 

v přírodovědném vzdělávání chybět. 
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2.4.1 Školní souprava s palivovým článkem 

Školní souprava s palivovým článkem se skládá jednak ze solárního článku, 

sloužícího jako primární zdroj energie a palivového článku, jenž plní funkci dvou 

recipročně odlišných zařízení - elektrolyzéru a vlastního palivového článku. 

2.4.2 Model solárního článku 

Solární články využívají při své činnosti tzv. fotovoltaického jevu. Jedná se 

o jev, při kterém se v látce působením světla (fotonů) uvolňují elektrony. Solární 

článek se skládá ze dvou vrstev krystalického křemíku (dříve se využívaly pouze 

monokrystaly křemíku, dnes se využívá i levnější polykrystalický materiál). Vrchní 

vrstva křemíkového plátku je sycena obvykle fosforem (polovodič typu N) a spodní 

strana je potištěna mřížkou stříbra (Ag) s příměsí hliníku (Al). Hliník v průběhu 

výrobního procesu pronikne do křemíkového plátku a vytvoří vrstvu P (polovodič 

typu P). Ve vrstvě N je přebytek elektronů a ve vrstvě P je jich nedostatek (díry). 

Tento rozdíl je způsoben právě sycením plátku křemíkového krystalu dotujícími 

látkami. Mezi těmito vrstvami se vytvoří NP přechod, který zabraňuje přenosu 

volných - přebytečných elektronů z vrstvy N přímo do vrstvy P [30]. 

Dopadem fotonů na vrchní vrstvu křemíku typu N se začnou uvolňovat 

elektrony, které díky elektrické bariéře tvořené NP přechodem nemohou přecházet 

do vrstvy s vodivostí P. Nahromadění elektronů v horní vrstvě typu N vytváří 

elektrický potenciál - napětí - asi 0.6 V na jeden solární článek. 

Po připojení elektrického obvodu začnou elektrony procházet vodičem do 

vrstvy P. Vlastností NP přechodu je, že volné elektrony mohou snadněji přecházet 

z vrstvy P do vrstvy N, než obráceně z vrstvy N do vrstvy P. Proto také elektrony 

z vrstvy P zaplňují místa uvolněných elektronů z vrstvy N a tak se celý obvod 

uzavírá [29]. 
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Obrázek 2-19: Schéma modelu solárního článku [30] 

2.4.3 Model PEM - elektrolyzéru 

PEM - elektrolyzér je systém, sloužící k elektrolýze vody. Zkratka PEM 

(Proton Exchange Membrane či Polymer Electrolyte Membrane) v názvu, označuje 

membránu propouštějící protony, která tvoří jádro tohoto modelu. Elektrolyzér se 

skládá z pozitivní a negativní elektrody, oddělených membránou (PEM), 

elektrolytem je voda. Jednotlivé typy elektrolyzéru jsou odlišné podle druhu 

a uspořádání elektrod a elektrolytu. Jádro tvoří již výše zmíněná tenká polopropustná 

membrána, která je na obou stranách pokrytá vrstvou katalyzátoru. Tyto dvě strany 

tvoří katodu a anodu článku. Po připojení stejnosměrného napětí, které můžeme 

získat např. prostřednictvím solárních článků, dochází k rozkladu vody na vodík 

a kyslík (cca při napětí 1,23 V). Účinnost tohoto systému je asi 85 %. Po přiložení 

stejnosměrného napětí se začnou uvolňovat na anodě molekuly kyslíku; kationy 

vodíku a elektrony. Vodíkové ionty H+ putují membránou a tvoří na katodě spolu 

s elektrony, „tekoucí" elektrickým obvodem, atomy vodíku, molekuly vodíku -

plynný vodík. 

Anodická strana shromažďuje molekuly kyslíku - plynný kyslík. 
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Anodická reakce: (oxidace) 

2H2O ^ 4H+ + 4e- + O2 

Katodická reakce: (redukce) 

4H+ + 4e- ^ 2H2 

Obrázek 2-20: Model PEM - elektrolyzéru [31] 

2.4.4 Model PEM - palivového článku 

V palivových článcích je potřeba zdůraznit, že vodík není energetickým 

zdrojem, ale nosičem energie! 

„Palivový článek je elektrochemický zdroj stejnosměrného proudu, který uskutečňuje 

přímou přeměnu chemické energie vodíkového paliva na energii elektrickou. Tato 

přeměna se děje katalytickými reakcemi na elektrodách a je v podstatě založena 

na obráceném principu elektrolýzy vody. Na rozdíl od klasických akumulátorů však 

používá z vnějšku dodávané palivo, což mu umožňuje libovolně dlouhý provoz" [32]. 
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„Palivový článek je zařízení, kde je elektroaktivní látka (tj. plynné či kapalné palivo) 

přiváděna plynule, dochází k elektrochemické článkové reakci a článek plynule 

produkuje elektrickou energii" [33]. 

PEM - palivový článek je nehlučný, nízkoteplotní článek přeměňující 

chemickou energii na elektrickou bez škodlivých emisí. Anodická a katodická část 

článku je oddělena fólií (membránou), jež umožňuje pouze přechod protonů. 

Vodík přiváděný k anodě se katalyticky rozkládá již při pokojové teplotě na protony 

a elektrony. H+ ionty (protony) procházejí membránou na stranu katody. Elektrony 

putují uzavřeným vnějším elektrickým obvodem od anody ke katodě a vykonávají 

na této cestě elektrickou práci. Na straně katody následně vzniká voda. 

Anodická reakce: (oxidace) 

2H2 ^ 4H+ + 4e-

Katodická reakce: (redukce) 

4H+ + 4e- + O2 ̂  2H2O 

Obrázek 2-21: Model PEM - palivového článku [31] 
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2.4.5 Model PEM - Proton Exchange Membrane 

Membrána oddělující v palivovém článku část katody od anody, označovaná 

jak PEM (Proton Exchange Membrane nebo Polymer Electrolyte Membran), 

je polymerní teflonové konstrukce, na jejichž stranách jsou působením kyseliny 

sulfonové zavěšeny řetězce -SO3H. Po navlhnutí membrány dochází k disociaci 

-SO3H skupin a membrána získá kyselý charakter. Tím se stává propustnou pouze 

pro protony. Tento princip zaručuje dobrý transport iontů H+ (protonů) a anionty 

mají průchod zamezen. Model PEM s porézními uhlíkovými elektrodami 

a částečkami Pt - viz. obr. 2-9. 

2.4.6 Školní modely palivových článků na trhu 

V České republice se nám v nedávné době podařilo zaregistrovat možného 

budoucího výrobce školní demonstrační soupravy s palivovými články. Jedná se 

o Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava v rámci projektu 

HydrogenX. Jedná se o koncept soutěžního vozidla s energetickým zdrojem 

budoucnosti. V současnosti je VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky 

a informatiky organizátorem rozsáhlého a v Evropě ojedinělého programu transferu 

informací a technologií o obnovitelných a netradičních zdrojích energií pod názvem 

Napájení sluncem. Náplní Laboratoře palivových článků Fakulty elektrotechniky 

a informatiky této vysoké školy, je kromě vývoje nových prototypů taktéž budoucí 

široká spolupráce se středními školami. 

Přínosem Laboratoře palivových článků do programu Napájení sluncem je 

výroba demonstrační soupravy palivového článku s reversibilní protonovou 

membránou vycházející z předlohy poskytnuté společností HELIOCENTRIS, jejichž 

produkty se budeme zabývat v přehledu dále. 

V současnosti však využíváme pro naše účely bohaté zdroje učebních pomůcek 

dostupných na německém trhu. 

Zřejmě nejvíce produktů v této oblasti nabízí firma H-TEC [31]. Demonstrační 

modely nabízí v širokém rozmezí. Pro školní účely se jeví nej výhodnější produkty 
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řady ECO a JUNIOR. Řada ECO disponuje především modely ECO Hi/Air -

výkon elektrolyzéru činí 2 W, výkon palivového článku činí 300 mW [cena: 365 

EUR]. Model ECO H2/O2 - výkon elektrolyzéru činí 2 W, výkon palivového článku 

činí 600 mW [cena: 385 EUR]. Řada JUNIOR obsahuje především levnější modely 

s nižším výkonem. K ní patří model JuniorBasic - výkon elektrolyzéru činí 1 W, 

výkon palivového článku činí 500 mW [cena: 198 EUR]. Modely školních autíček 

nabízí firma H-TEC pod produktovou řadou Brennstoffzellen-Modellautos. Model 

HyRunner - výkon 1 W (při provozu elektrolyzéru) a výkon 500 mW (při provozu 

palivového článku) [cena: 149 EUR]. Model HyRunner GT - výkon 2 W (při 

provozu elektrolyzéru) a výkon 1 W (při provozu palivového článku) [cena: 199 

EUR]. Model Concept Car obsahuje pouze zásobníky na vodík. Kyslík si palivový 

článek, jehož výkon je 300 mW, bere ze vzduchu [storage Hydrogen and air 

Oxygen]. Doba plnění je cca 30 s a doba jízdy cca 7 minut. Cena je 349 EUR. 

Dalším výrobcem na německém trhu je firma HELIOCENTRIS [34]. Ta 

nabízí kompletní pracovní set: Schülerübungkasten Komplett [Brennstoffzelle 

Solar-Wasserstoff-Technologie] - Pracovní set - Palivové články Solárně-vodíková 

technologie, obsahující různé typy palivových článků včetně elektrolyzéru a měřícího 

boxu [cena: 486 EUR]. V její nabídce najdeme i hydro-Genius® Brennstoffzellen-

Modellauto (Modelové autíčko s palivovým článkem) „HYCO". Současná cena činí 

189 EUR. 

Další produkt tohoto druhu nabízí firma IKS PHOTO VOLT AIK [35] -

nesoucí název H2-Trainer Junior, jehož cena činí 1273 EUR. 

Poněkud netradičním výrobcem modelu „autíčka" s palivovým článkem je 

firma KOSMOS [36], jež se zabývá především produkcí hraček. Ta nabízí komplet 

Brennstoffzelle (Palivový článek) v hodnotě 139,95 EUR. 

Výše uvedené údaje k jednotlivým produktům jsou pouze orientační a produkty 

se liší i v jiných parametrech. Ceny byly aktuální k 31. 10. 2004 (Pozor - ceny jsou 

uvedeny bez DPH (zzgl. MwSt. - zuzüglich Mehrwertsteuer) a je nutno počítat při 

objednávání do ČR i s poštovným a balným (die Versandkosten)!) 
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2.5 Vodík - nositel energie 

Emise do ovzduší ohrožují v současné době zdravotně 1 miliardu obyvatel 

planety a ročně na jejich negativní působení umírá 700 tis. lidí. Jen CO2 je ročně 

vypuštěno do ovzduší přes 7 mld. tun, což je více než tunu na každého obyvatele 

planety. Ve Spojených státech se už ale jedná o 20 t ročně na osobu a v největších 

světových metropolích je uvolňované množství tohoto plynu ještě rozsáhlejší. 

Na této neutěšené situaci mají výrazný podíl právě výroba energií a silniční 

doprava. Uhelné elektrárny produkují dnes 25 % všech emisí CO2 a cca 40 % NOx 

a SOx. 25 % veškerých skleníkových plynů pochází z provozu automobilů. Spálením 

1 l benzínu v automobilu je uvolňováno do vzduchu cca 2,5 kg CO2. V současné 

době je ve světě v provozu cca 700 miliónů automobilů. Díky předpokládanému 

nárůstu opět především v rozvojových zemích má být 1 miliarda automobilů 

překročena mezi lety 2015-2020, přičemž prognózy pro rok 2030 předpokládají 1,6 

miliardy automobilů. Při tomto rozvoji silniční dopravy a výroby energií by v tomto 

období bylo uvolňováno do ovzduší přibližně dvojnásobné množství CO2 než dnes 

[37]. 

Z toho výčtu je zřejmé, proč je nutné hledat nové a ekologičtější zdroje energie. 

Důvody, pro které byl vodík vybrán jako „nositel čisté energie", vyplývají z jeho 

všestranného využití. Vodík umožňuje efektivněji zpracovávat méně hodnotná paliva 

při jejich zplynování, výrobu syntetických uhlovodíků pro palivové a petrochemické 

účely, výrobu amoniaku, chlorovodíku, významný podíl má i jako redukční činidlo 

v metalurgii nebo při svařování a tavení kovů. Vodík je v podstatě nezničitelný zdroj 

energie. Volný se sice vyskytuje v přírodě jen v nepatrném množství ve vyšších 

sférách atmosféry, ale sloučen s kyslíkem tvoří vodu, která je nejrozšířenější 

sloučeninou na naší planetě. 

2.5.1 Výroba vodíku 

Vodík se dá získat několika způsoby. Zatím jsou stále nej častějším zdrojem 

fosilní paliva. To však nelze považovat za dlouhodobě udržitelné řešení. Co by bylo 
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platné rozvádět a spalovat čistý vodík, kdyby při jeho výrobě bylo do ovzduší 

uvolněno stejné, nebo ještě větší množství CO2 než při spálení fosilního paliva 

v klasické elektrárně. V současnosti se však bohužel vyrábí vodík v průmyslovém 

měřítku nejčastěji právě petrochemickými postupy a zplyňováním uhlí, méně 

elektrolýzou vody, ale za využití klasických zdrojů elektrického proudu. 

Výchozí surovinou při petrochemických postupech a zplyňování mohou být 

ropa, zemní plyn, uhlí, případně i biomasa. 

Proces popisují rovnice: 

CnH2n+2 + n ^ O ^ nCO+ (2n+1)H 

CO + H2O ^ CO2 + H2 

Nejhodnotnější zdrojem vodíku se tedy stává především voda, z níž se vodík 

a kyslík získávají elektrochemickým štěpením. Tato ekologická metoda je při 

dostatečně výkonných elektrolyzérech vhodná tam, kde jsou dostačující levné 

klasické zdroje pro získávání elektrického proudu, a kde se při rozvoji solárních 

způsobů získávání elektřiny stává vodík vhodnou látkou pro její akumulaci. Tak se 

ale elektrická energie vyrábí s ohledem na její vysokou náročnost pouze minimálně, 

solární cestou se připraví jen zhruba 3 % světové spotřeby vodíku. Elektrická 

účinnost elektrolyzérů bývá přibližně 60 %. V případě výroby elektřiny v tepelné 

elektrárně by celková účinnost výroby vodíku elektrolýzou činila přibližně 24 % 

[38]. Takovou funkci může nakonec vodík hrát i při výrobě a akumulaci elektřiny 

v jaderných elektrárnách. Na výrobu vodíku jako sekundárního zdroje energie, jeho 

skladování a dopravu je třeba vynaložit určitou energii, kterou pak ale při jeho 

zpětném využití opět s určitou účinností získáme [39]. 

K dalším metodám získávání vodíku mohou patřit i poněkud netradiční 

způsoby: 

Slunečním zářením za pomoci rutheniového komplexu jako katalyzátoru. 

Za vysoké teploty (= vysokopotenciálním teplem) v ohnisku velkých 

slunečných pecí. Při teplotách přes tři tisíce stupňů do sebe molekuly vodní páry 

narážejí tak prudce, že při nárazu může dojít k jejich rozštěpení. 
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Postupný rozklad vody při středních teplotách (= středněpotenciálním teplem). 

Vodu lze rozkládat při středních teplotách v ohnisku fokusačních kolektorů. Rozklad 

probíhá ve čtyřech krocích a to při 730 0C, 250 0C, 204 0C a 482 0C. Je k němu 

zapotřebí dvou katalyzátorů: bromidu vápenatého (CaBr2) a rtuti (Hg). 

Biologický rozklad vody. V jednom mezistupni fotosyntézy sluneční záření 

uvolňuje z vody vodík. Uvolněný vodík pak s CO2 vytváří cukr. V tomto okamžiku 

lze fotosyntézu přerušit (to znamená omezit přívod CO2) a vodík odebrat. 

Vodík lze získat kvašením organických látek. Některé druhy bakterií (např. 

Clostridium) rozkládají organické látky tak, že se při tom uvolňuje vodík [40]. 

2.5.2 Uložení vodíku 

Zacházení s vodíkem vyžaduje samozřejmě přísná bezpečnostní opatření. 

Dnešní technika však už dokáže téměř eliminovat možné netěsnosti ve vodíkovém 

hospodářství vedoucí k riziku výbuchu, řešené jsou už i otázky skladování a dopravy 

vodíku. 

Vodík se dá skladovat v plynné formě v podzemních slojích nebo různých 

tlakových nádobách, ale poslední vývoj směřuje spíše ke skladování vodíku 

v kapalném stavu, kdy se zkapalněním vodíku zvyšuje jeho energetický obsah 

na jednotku objemu. 

Vzhledem k malé měrné hmotnosti vodíku je jeho uložení obtížnější než 

v případě jiných plynných paliv, např. zemního plynu nebo bioplynu. K uložení 

vodíku bývá používáno několik způsobů: 

1. Vodík se uchovává jako stlačený plynný vodík v tlakových nádržích, buď 

ocelových nebo kompozitových, při maximálních tlacích 35 MPa. 

2. Vodík v kapalné fázi má tlak pouze 3,5 baru, ale provozní teplota je minus 

253 0C, kterou musí nádrž co nejdéle udržet a provozní tlak je do 0,6 MPa. 

Nádrže mají dvojité stěny mezi kterými je vyčerpán vzduch a doposud byly 

většinou vyráběny z nerezavějící oceli. 
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3. Osvědčuje se i skladování vodíku ve formě hydridů, což jsou směsi kovů, 

nasycené vodíkem, který se při jejich zahřívání zpětně uvolňuje. Obvykle se 

používá hydrid TiFeH2. 

4. Vodík adsorbovaný na povrchu grafitových tělísek v nádrži při relativně 

nízkém tlaku. 

V tabulce 2-4 jsou porovnány hmotnosti a objemy nádrží, hmotnosti paliva 

a obsahy energie připadající na 1 kg celkové hmotnosti příslušné nádrže s palivem 

pro různé případy uložení vodíku a benzínu. Jedná se o vodík stlačený v ocelových 

lahvích, zkapalněný vodík v kryogenní nádrži, vodík vázaný v hydridech kovů, vodík 

v nádrži adsorbovaný na grafitu a benzín v běžně používané nádrži [41]. 

Tabulka 2-4: Uložení, hmotnost a energie vodíku v různých typech nádrži [41] 

Palivo 
Hmotnost paliva 

/kg/ 

Hmotnost nádrže 

/kg/ 

Energie v nádrži 

/kWh.kg-1/ 

Vodík v ocelových 

lahvích 25 MPa 
8,2 265 1 

Vodík 

v kompozitových 

lahvích 25 MPa 

8,2 128 2,1 

Vodík zkapalněný 

při -252 0C 
8,2 65 3,7 

Vodík v hydridu 

FeTiH2 
8,2 764 0,35 

Vodík adsorbovaný 

na grafitu 
8,2 52 4,6 

Motorová nafta 22,5 9 8,7 
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Obrázek 2-22: Uložení vodíku [42] 

2.5.3 Vliv vodíkového pohonu vozidel na životní prostředí 

Na rozdíl od uhlovodíkových paliv nevzniká spalováním vodíku v motoru CO2, 

způsobující nežádoucí skleníkový efekt a výfukové plyny prakticky neobsahují 

plynné škodliviny CO2 a nespálené uhlovodíky ani pevné částice. Z našich 

legislativně limitovaných plynných škodlivin jsou ve výfukových plynech 

spalovacího motoru monitorovány hlavně oxidy dusíku NOx. Naproti tomu pohon 

s palivovými články produkuje pouze vodu. Zajímavý je i rozdíl ve výsledné 

účinnosti těchto dvou výše zmíněných motorů. Výsledná účinnost získání 

mechanické energie při pohonu vozidla elektromotorem s palivovými články je 

přibližně 12 % a při pohonu zážehovým motorem jen přibližně 9,6 % [43]. 

43 



2.5.4 Vůdčí subjekty vývoje vodíkových technologií 

Severní Amerika 

Kanada a Spojné státy jsou pravděpodobně nejvýznamnější státy pokud se týká 

vývoje a aplikací palivových článků. V Kanadě sídlí společnost Ballard Power 

System, vůdčí subjekt v oblasti vývoje a hromadné výroby PEMFC. 

Americká společnost UTC Fuel cells je světovým lídrem v oblasti stacionárních 

energetických zdrojů. Komerčně nabízí PAFC již od 90. let a v současnosti věnuje 

obrovské prostředky do vývoje PEMFC. Na stacionární zdroje se soustřeďují také 

společnosti Fuel Cell Energy a Plug Power, která se specializuje na menší stacionární 

jednotky pro obytné a komerční objekty. 

Vedoucí pozici v oblasti vývoje automobilů s vodíkovým pohonem zastává 

Ford Motor Company a General Motors. Obě tyto společnosti již vyvinuly řadu 

prototypů a nyní se chystají ke komercionalizaci těchto produktů. Významnou úlohu, 

při prosazování palivových článků do praxe má California Fuel Cell Partnership, což 

je aliance výrobců automobilů a dalších společností se zájmem urychlit nasazení 

palivových článků ve státě Kalifornie. 

Japonsko 

Japonské automobilky Toyota a Honda nabízejí na leasing jako první na světě 

od roku 2003 omezené množství automobilů poháněných palivovými články. 

Matsushita, Osaka Gas, Sanyo Electric, Tokyo Gas a Japan Gas Association 

koordinují státní program pro komercionalizaci PEMFC pro obytné budovy. 

Evropa 

Siemens a především jeho americká větev Siemens Westinghouse hraje 

rozhodují úlohu ve vývoji SOFC. Tento velmi perspektivní typ článků by měl být 

určen především pro větší stacionární zdroje. Sulzer Hexis se specializuje na výrobu 

a vývoj malých SOFC. 

DaimlerChrysler, který provozuje okolo 60 automobilů s vodíkovým pohonem, 

je také dodavatelem vodíkových „demonstračních autobusů" v rámci programu 
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CUTE (Clean Urban Transport for Europe), které budou nasazeny v devíti 

evropských městech. 

Smart Fuel Cell je vedoucí společnost v oblasti vývoje přenosných palivových 

článků, které jsou určeny pro napájení videokamer a laptopů [44]. 

„ Vodík má svou budoucnost v plném rozsahu teprve před sebou. Nyní ale záleží 

na společném postupu všech vyspělých zemí, aby po vyladění technických otázek při 

jeho výrobě, skladování, dopravě i opětovném využití se dospělo k optimu při 

závěrečných realizačních fázích v jednotlivých oborech jeho využití' [45]. 
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3 Praktická část 

3.1 Internetový průzkum provedený v květnu roku 2004 

V měsíci květnu roku 2004 jsme se začali seznamovat s problematikou 

palivových článků, především jejich školních modelů. 

Za tímto účelem jsme provedli drobný emailový průzkum. Jednalo se 

o rozeslání emailu vedoucím kateder, či tajemníkům příslušných pracovišť, 

zabývajících se vzděláváním budoucích učitelů chemie, či vysokoškolským 

didaktikům chemie. 

Email obsahoval, po úvodním představení a krátkém popisu funkce PEM-

palivového článku, dotazy typu: 

„Nevěnoval, či nevěnuje se u Vás někdo problematice PEM-palivových článků?" 

„Neznáte nějakou českou literaturu zabývající se problematikou PEM-palivových 

článků? 

„Případně nevíte o kontaktu na nějakou osobu, zabývající se touto problematikou?" 

Od všech dotázaných jsme obdrželi prakticky stejnou odpověď - nikdo 

z oslovených ani z jejich kolegů se problematikou palivových článků jako školních 

demonstračních modelů nezabýval. A právě to nás utvrdilo v přesvědčení toto téma 

zpracovat v této diplomové práci a připravit vstupní podmínky pro jeho další 

rozšíření. 
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Oslovení odborníci (didaktici chemie) z českých univerzit: 

Brno: doc. PhDr. Josef Budiš, CSc. - Katedra chemie - Pedagogická fakulta -

Masarykova univerzita 

České Budějovice: RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D. - Katedra chemie - Zemědělská 

fakulta - Jihočeská univerzita 

Liberec: za doc. Ing. Hanu Schejbalovou, CSc. odpověděl PhDr. Bořivoj Jodas, 

Ph.D. - Katedra chemie - Pedagogická fakulta - Technická univerzita v Liberci 

Olomouc: RNDr. Marta Klečková, CSc. - Katedra anorganické chemie -

Přírodovědecká fakulta - Univerzita Palackého 

Ostrava: doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. - Katedra chemie - Přírodovědecká 

fakulta - Ostravská univerzita v Ostravě 

Plzeň: PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. - Katedra chemie - Pedagogická fakulta -

Západočeské univerzita v Plzni 

Praha: doc. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. - Katedra učitelství a didaktiky chemie -

Přírodovědecká fakulta - Univerzita Karlova 

Ústí nad Labem: PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. - Pedagogická fakulta - Univerzita J. E. 

Purkyně 

Praha - VŠCHT: Jedinou výjimku tvořil Ústav anorganické technologie - Fakulta 

chemické technologie - Vysoká škola chemicko-technologická, jež se tímto tématem 

zabývá avšak pouze z technického hlediska - „Aktivita kompozitů typu 

polypyrrol/platnatan pro elektrooxidaci vodíku". Dotazovaným byl doc. Dr. Ing. 

Karel Bouzek. 
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Na základě provedeného průzkumu byl zvolen následující postup činností (viz další 

kapitoly), které směřovaly k analýze současného stavu výuky o zdrojích energie 

na gymnáziu a možnostech, jak zařadit učivo o palivových článcích (teoretickou 

i experimentální část) do středoškolského kurikula a případně i kurikula základní 

školy. 
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3.2 Zdroje energie ve znalostech a postojích studentů gymnázia 

3.2.1 Východiska provedených šetření 

Než se začneme zabývat výsledky vlastního průzkumu znalostí a názorů 

studentů gymnázia v oblasti obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, rádi 

bychom upozornili na několik výsledků šetření s podobným zaměřením. V článku 

z internetové verse Lidových novin ze dne 16. března 2005 autora Marka Kerlese 

[46] byla uvedena řada zajímavých informací o zjištěných znalostech a vztahu 

českých studentů k současné energetické koncepci, zpracovaných pro energetickou 

společnost ČEZ. Této dotazníkové ankety se zúčastnilo téměř 2000 respondentů, 

zhruba polovinu tvořili žáci devátých tříd ZŠ, a polovinu studenti gymnázií, 

středních odborných škol a učilišť. Je zajímavé, že za největší hrozbu pro 

společnost považuje 51% studentů globální oteplování, teprve s velkým odstupem 

pak následují nedostatek energetických zdrojů (17 %), terorismus (16 %) 

a rostoucí počet obyvatel (16 %). „ Vlády by údajně měly investovat především do 

výzkumu obnovitelných zdrojů energie, jako jsou sluneční záření, vítr či biomasa. 

Takový výzkum podpořilo celkem 42 % účastníků ankety, na druhém místě se 

umístila vodíková energetika („čistá" doprava) - 35%, na třetím místě jaderná 

energetika (jaderné štěpení, jaderná fúze) - 18 % a až na posledním místě skončil 

s 5 % výzkum energetického využití uhlí, ropy a zemního plynu [46]". 

3.2.2 Průběh a výsledky zjišťování znalostí a postojů studentů gymnázia 

Považují-li patnáctiletí studenti českých škol za největší hrozby pro společnost 

globální oteplování a nedostatek energetických zdrojů, jaké jsou jejich znalosti 

z těchto oblastí? Jaké mají informace o současném využívání energetických zdrojů? 

Znají nějaké výhody a nevýhody alternativních zdrojů energie? Uvítali by rozšířené 

informace z těchto oblastí ve výuce? Chtěli by se něco více dozvědět např. 

o technologii palivových článků? A jaké mají znalosti z oblasti probíhajících dějů při 

elektrolýze a v galvanických článcích? Na tyto a další otázky jsme se snažili najít 
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odpovědi s pomocí dotazníku s názvem „Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

a jejich využití". 

Cílem dotazníku bylo zjištění úrovně znalostí studentů druhého ročníku (sexty) 

gymnázia z oblasti tradičních a alternativních energetických zdroj ů a postoj ů k jejich 

využívání. Dotazovaní studenti již absolvovali výuku tématu „Zdroje energie a jejich 

využívání" v chemii a ve fyzice buďto na nižším stupni gymnázia nebo na základní 

škole. Z vyššího stupně by navíc měli mít zvládnuté učivo obecné a anorganické 

chemie, které by mělo také zjišťovaný stav znalostí dále alespoň z malé části 

prohlubovat. 

Dotazníkového šetření se zúčastnil celkem 621 respondent z 11 gymnázií tří 

krajů (Královéhradecký, Pardubický a Zlínský). Pouze 2 dotazníky se vrátily ve 

stavu, ve kterém je nebylo možno vyhodnotit (se všemi zakroužkovanými 

odpověďmi, či leckdy velmi vulgárními výrazy).Ve zkoumaném vzorku bylo 

zastoupeno 63 % studentek a 37 % studentů ve věku 16 až 17 let. Jednalo se 

výhradně o studenty druhých ročníků gymnázií (vyšších gymnázií, tj. sext). Studenti 

studovali jak na státních gymnáziích, tak i na gymnáziích soukromých - církevním 

a jazykovém. Gymnázia byla příležitostně vybrána jak z velkých, tak i malých měst 

příslušných krajů. Dotazník v rozsahu cca 10 - 15 minut byl anonymní jak pro školy, 

tak i studenty. Průzkum probíhal v měsících lednu a únoru roku 2005. 

3.2.3 Předpoklady průzkumu 

Předpoklady o úrovni znalostí a postojích respondentů - studentů gymnázií by 

se daly shrnout do následujících tvrzení: 

1) „Úroveň znalostí studentů gymnázia o využití „neobnovitelných zdrojů 

energie" je vyšší než o „obnovitelných zdrojích energie." K tomuto tvrzení nás vedlo 

zvláště poměrně malé zařazení témat o obnovitelných zdrojích energie 

do středoškolských osnov a následně do tématických plánů, tj. celkově nízká detailní 

informovanost studentů v této oblasti. 
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2) Výhody a nevýhody alternativních zdrojů energie se budou ve většině 

opakovat a budou se dát redukovat do několika základních výroků. 

3) Správně probíhající děj u galvanických článků a při elektrolýze určí jen 

velmi malé procento respondentů. 

4) Znalosti pojmu palivový článek a jeho využití v automobilovém průmyslu 

budou minimální z důvodů absence toho tématu ve školních osnovách. Naproti tomu 

jako nebezpečí skrývající se ve využití vodíku jako paliva bude ve většině případů 

uváděna jeho výbušnost. 

5) „Chlapci mají vyšší úroveň znalostí z tématu „Zdroje energie" než děvčata." 

Důvody tohoto tvrzení lze hledat především u předpokládaného vyššího zájmu 

chlapců o novinky technického charakteru, o automobilový průmysl apod.. 

6) „Studenti gymnázia mají zájem o rozšíření výuky v přírodovědných 

předmětech o témata z oblasti alternativních zdrojů energie, např. palivové články." 

Výsledky šetření, vyjádřené především procentuelním zastoupením 

jednotlivých odpovědí na konkrétní otázky, přinesly některé zajímavé poznatky. 
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3.2.4 Vyhodnocení dotazníku 

OTÁZKA Č. 1 

Úvodní otázka byla formulována podle zřejmě nejvíce používané učebnice 

chemie pro základní školy "Základy chemie 2" autorů P. Beneše, V. Pumpra a J. 

Banýra, z kapitoly „Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie" [47]. 

1. Energií, kterou člověk využíval jako první, byl(a) 

a) energie uvolňující se spalováním fosilních paliv. b) energie jeho svalů. 

c) energie spojená s pohybem vody. d) (jiná, odpověď?) 

Dle očekávání studenti odpověděli z 81 % správně (odpověď b). Druhou 

nej častější odpovědí byla varianta c) s 10%, třetí a) s 5 % a 4% respondentů volilo 

odpověď d). 

Chlapci volili z 87 % správnou variantu b). Jejich druhou nejčastější odpovědí 

byla varianta c) 6 %. Třetí místo zaujala varianta d) 4%; na posledním místě 

skončila varianta a) se 3 %. U děvčat tomu bylo následovně. Varianta b) 78 %; 

c) 12%; a) 6%; d) 4%. 

Objevily se i poněkud kuriózní odpovědi - např. „z toho, co snědl", nebo 

dokonce „energie sexu". 

OTÁZKA Č. 2 

2. Neobnovitelné zdroje energie jsou vyčerpatelné (např. uhlí, ropa ...) a jejich 

zásoby na zemi se pomalu tenčí. Myslíte si, že celosvětová spotřeba 

neobnovitelných zdrojů energie je 

a) větší než obnovitelných zdrojů. b) menší než obnovitelných zdrojů. 
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V odpovědích byla volena v 78 % varianta a) a ve 22 % varianta b). 

Chlapci volili z 80 % správnou variantu a) a variantu b) zvolilo pouze 20 %. 

Děvčata zvolila variantu a) v 77% případů a variantu b) určilo pouze 23 %. 

Poměrně vysokých 22 % voleb varianty b) mohlo být dáno nejen chybnou 

znalostí ale i ne úplně jednoznačnou formulací dotazu. 

Zajímavější a co do různosti volby početnější byly odpovědi na otázky třetí 

a čtvrtou. Ve třetí otázce jsme se ptali na nejvíce celosvětově využívaný zdroj 

energie a ve čtvrté naopak na nejméně využívaný celosvětový zdroj energie. Jako 

vzor nám sloužily údaje z roku 2004, které udávaly pořadí využití zdrojů energie 

v celosvětovém měřítku: 35 % ropa, 23 % uhlí, 21% zemní plyn, 11 % biomasa, 

7 % uran, 2% voda a 1% ostatní [2]. 

OTÁZKA Č. 3 

3. Mezi nejvíce využívaný zdroj energie ve světě patří se svými 35% 

a) uran. b) zemní plyn. c) uhlí. d) ropa. 

Za nejvíce využívaný zdroj energie ve světě studenti správně označili v 65 % 

odpovědích ropu. V 21% volili uhlí, v 11% zemní plyn a v 3 % uran. 

Chlapci určili odpovědi následovně: 

Pro odpověď d) bylo 70%, c) zapsalo 23 %, b) - 4 % a a) 2%. 

Děvčata odpověděla takto: 

Pro odpověď d) bylo 64%, c) zapsalo 19 %, b) - 14 % a a) 3%. 
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OTÁZKA Č. 12 

4. Mezi jeden z nejméně využívaných zdrojů energie ve světě patří se svými 

2 % 

a) spalování biomasy. b) uran. c) zemní plyn. d) voda. 

Za nejméně využívaný zdroj energie ve světě studenti úplně nesprávně volili 

v 71 % spalování biomasy, v 17 % uran a v pouhých 11 % volili vodu, která byla 

správnou odpovědí. 

Chlapci v tomto případě určili variantu a) v 72 %, na druhém a třetím místě 

skončily varianty b) a d) se stejnými 13 %. Na posledním místě se pak umístila 

varianta c) se 2 %. Správně tedy odpověděli chlapci z 13 %. 

Děvčata odpověděla ve většině případů pro variantu a) 70 %, na druhém místě 

odpověděli pro b) bylo 19% a d) 10 % a c) 1 %. Děvčata odpověděla správně 

pouze jen z 10 %. 

Je zajímavé, jak zatím studenti podceňují již poměrně známé spalování 

biomasy jako zdroje energie a naopak přeceňují význam vodních turbín, jako 

známého „čistého" zdroje energie. 

OTÁZKA Č. 5 

5. Jaderná energie patří mezi 

a) neobnovitelné zdroje energie. b) obnovitelné zdroje energie. 

Správnou variantu a) zvolilo 63 % a špatnou odpověď b) zvolilo 37 %. 

Z toho chlapci správně odpověděli v 73% a špatně v 27 %. Naproti tomu 

děvčata odpověděla správně jen v 57 % a špatně v 43 %. Otázka jaderné energie 

tedy byla zodpovězena s nadpoloviční většinou. Předpokládáme, že je to dáno právě 

již zařazením toho tématu ve školních osnovách jak chemie, tak i fyziky. 
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OTÁZKA Č. 12 

6. Pokuste se uvést alespoň tři výhody a tři nevýhody využití alternativních 

obnovitelných zdrojů energie (solárních kolektorů, vodních a větrných 

turbín, aj.) 

VYHODY NEVYHODY 

VYHODY 

Z výhod jmenovali nejčastěji studenti tyto: 

neznečisťují životní prostředí, 

jsou nevyčerpatelné, 

jsou ekologické, 

šetří se potenciál Země, 

nepoškozují ovzduší, 

neškodí zdraví člověka, 

jsou bezpečné, 

není potřeba těžit nebo dovážet suroviny, 

nehrozí nebezpečí jaderných odpadů, 

zdroje se nacházejí se téměř všude. 

Poněkud méně tradiční byly odpovědi: 

Je to zdroj energie v souladu s přírodou. 

Možnost použití jako nouzové doplňující zdroje energie. 

Konec dolů a hutí. 

Přinesou peníze do rozpočtu obcí. 

Větrné turbíny vypadají lépe než Temelín. 

Nepřijdeme o neobnovitelné. 

Soukromá výroba malé části energie potřebná pro činnost domácnosti. 

Je to in... 

Naděje pro budoucnost po vyčerpání neobnovitelných zdroj ů. 

Ochrana ozónové vrstvy. 
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Finanční úspora v průběhu fungování. 

Nezatěžujeme přírodu zplodinami ze spalování. 

Nerostné bohatství můžeme využít v jiném odvětví. 

Odpovědi, které považujeme za velmi pěkné nebo kuriózně zformulované: 

„Je to zdroj energie v souladu s přírodou." 

„EKOLOGIE - OBNOVITELNOST - POKROK " 

„Platí se pouze za stroj, ne za zdroj." 

„Slunce nepřestane svítit, voda téct a vítr foukat." 

„Je to energie budoucnosti." 

„Už to, že je to obnovitelný zdroj je výhoda." 

„Slunci ani vodě nemusíte nic platit." 

NEVÝHODY 

Z nevýhod jmenovali studenti nejčastěji tyto: 

jsou drahé, 

závislé na podmínkách, 

nemají takový výkon, 

malý výkon v porovnání s atomovou elektrárnou, 

hluk, 

složitá instalace. 

Poněkud méně tradiční byly odpovědi: 

V ČR drahé, dotace malé. 

Lidé jsou moc pohodlní na to, aby je dostatečně využívali. 

Nesnadné shánění náhradních dílů. 

Spousta lidí se propustí - nebude těžba uhlí. 

Mohou strašit zvěř. 

Nebezpečí pro stěhující se ptactvo. 

Není migrace ryb. 

Neekonomické proti ostatním zdrojům. 
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Náročné na kvalifikovanou pracovní sílu. 

A co by se pak dělalo s tím uhlím. 

Malá státní podpora. 

Odpovědi, které považujeme za velmi pěkné nebo kuriózně zformulované: 

„Nemůžeme poručit přírodě." 

„Solární kolektory - obludná konstrukce na střeše (ale není to tak strašné)." 

„Vodní turbíny - porušení vodních toků (ale dá se to překousnout)." 

Ale srovnáním několika různých dotazníků si některé teze i vzájemně 

odporovaly. Např. výhoda: „Větrné elektrárny jsou tak krásné a vypadají jako 

z jiného světa." x nevýhoda: Narušuje to ráz krajiny.; výhoda: „zadarmo" x 

nevýhoda: „drahé"; výhoda: „Možnost zábrany záplavám." x nevýhoda: „Zásah do 

vodního ekosystému.". 

OTÁZKA Č. 7 

7. Zařazení několika vyučovacích hodin s tématy alternativních zdrojů energie 

jako „čistých energetických zdrojů" bych 

a) považoval(a) za nutnost. b) uvítal(a). c) považoval(a) prozatím za zbytečnost. 

d) ponechal na rozhodnutí jiných. Je mi to jedno. 

Odpovědi byly velmi alarmující pro hodnocení stávajícího obsahu učiva. 46 % 

respondentů by hodiny navíc uvítalo (b)), 13 % (a)) by je považovalo za nutnost, 

30 % je to jedno (d)) a 11 % by je považovalo za zbytečnost (c)). Sečteme-li údaje 

pro volbu variant a) a b) dostaneme 59 %, což je více jak polovina dotázaných. 

V tomto případě odpověděli chlapci: b) 50%; d) 21 %; a) 19 %; c) 10 %. 

Děvčata odpověděla: b) 45%; d) 35 %; c) 11 %; a) 9 %. 
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Z výsledků je zajímavé, jak by chlapci považovali za nutnost zařadit vyučovací 

hodiny s obnovitelnými zdroji energie v 10 % více než děvčata. 

Výsledky tohoto zjištění by mohly být dostatečným důvodem k zařazení 

dalších témat do současných učebnic a tématických plánů. 

OTÁZKA Č. 8 

8. U galvanických článků 

a) dochází k přeměně energie elektrické na chemickou. 

b) dochází k přeměně energie chemické na elektrickou. 

c) nedochází k žádným energetických změnám. 

d) nevím, zda dochází k energetickým změnám. 

Celkem nejvíce procent získala správná odpověď za b) 78 %. Na druhém 

místě skončila odpověď d) se 16 %. Odpověď a) typovaly 4 % a c) 2 %. 

Z toho chlapci odpověděli správně za b) v 89 %. Odpověď d) označilo 7 %; 

a) 3 % a c) 1 %. Děvčata odpověděla správně za b) jen v 71 %. Na druhém místě 

nejvíce odpovídali d) 22 %. Třetí místo obsadila odpověď a) 5 % a čtvrtou c) 2 %. 

Z vlastní zkušenosti ze souvislé pedagogické praxe nás mile překvapila vysoká 

míra správných odpovědí, která nebyla očekávána. Zvláště pak u chlapců, kde se 

procento správných odpovědí blížilo až k hranici 90 %. 
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OTÁZKA Č. 12 

9. Elektrolýzou vody v elektrolyzéru vzniká vodík a kyslík. Elektrolýza je děj, 

při kterém 

a) dochází k přeměně energie elektrické na chemickou. 

b) dochází k přeměně energie chemické na elektrickou. 

c) nedochází k žádným energetických změnám. 

d) nevím, zda dochází k energetickým změnám. 

Procento úspěšných odpovědí bylo opět velmi vysoké jako v předchozím 

případě. 

Celkem nejvíce získala správná odpověď a) 60 %. Odpovědi b) a d) se 

umístily na stejném pořadí s 14 %. Na posledním místě skončila odpověď c) 12 %. 

Z toho chlapci odpověděli správně a) v 64 %. Za b) odpověděli ve 14 %. 

Odpovědi c) a d) získaly po 11 %. Děvčata odpověděla správně za a) v 56 %. Za d) 

odpověděla 17 %, b) 14 % a c) 13 %. 

Procento správných odpovědí koresponduje s předcházející otázkou a výsledky 

ukazují velmi dobré znalosti v této oblasti, které mohou být zapříčiněny 

mnohonásobným opakováním této probírané látky z důvodu obtížné pochopitelnosti 

u studentů jak základních, ta k i středních škol. 

OTÁZKA Č. 10 

10. Slyšeli jste někdy něco o palivovém článku (angl. Fuel Cell, něm. 

Brennstoffzelle)? 

a) Ne. b) Ano, ale nevím oč se jedná. 

c) Ano, jedná se o 
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Nejvíce odpovědí celkem získala položka b) 50 %. Na druhé místě skončila 

odpověď a) 41 % a jako třetí odpověď c) 9 %. 

Z toho chlapci zvolili odpověď b) v 52 %, a) 30 % a c) 18 %. Děvčata zvolila 

stejným počtem zakroužkovaných odpovědí b) i a) 48 % a odpověď c) získala 4 %. 

Cca 34 (5%) respondentů správně nějak blížeji popsalo palivový článek. 

U několika odpovědí se objevovala záměna s palivovými články (tyčemi) 

používaných v jaderných reaktorech. Netradiční a velmi originální byla odpověď 

jednoho studenta: „Palivový článek je součástka do auta, kterou jsem ve hře Fallont 

II hledal asi tři dny. No jinak je to myslím zařízení, které se dobíjí přímo elektrickou 

energií, nebo je naplněno vodíkem - vlastně nevím." 

11. Palivové články by mohly najít využití také v automobilovém průmyslu. 

Celkem odpovědělo nejvíce respondentů variantu b) 41 %. Dále pak c) 38 %, 

d) 15 % a a) 6 %. Z toho chlapci odpověděli b) 62 %, c) 25 %, a) 7 % a d) 6 %. 

Dívky odpověděly c) 46 %, b) 29 %, d) 20 %a a) 6 %. 

Dle očekávání vybírali chlapci nejvíce variantu b), která koresponduje 

s předpokladem vyššího zájmu chlapců o novinky technického charakteru. 

OTÁZKA Č. 11 

a) Myslím si, že jde prozatím o utopii. 

c) Nevím. 

b) Myslím si, že již existují prototypy. 

d) Nezajímá mě to. 
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OTÁZKA Č. 12 

12. Existují nějaká nebezpečí využití vodíku jako paliva? 

a) Ano, a to 

b) Ne. c) Nevím. d) Nezajímá mě to. 

O možných úskalích práce s vodíkem vědělo celkem 59 % - odpověď a). Na 

druhém místě skončila odpověď c) 30 %. Na dalším pak d) 7 % a b) 4 %. Chlapci 

variantu a) zvolili v 68 %, c) 18 %, b) a d) 7 %. Děvčata odpověděla v 54 % pro 

variantu a), variantu c) zvolilo 36 %, d) 7 % a b) 3 %. 

V odpovědích a) Ano, a to ... v drtivé většině převládalo nebezpečí v podobě jeho 

výbušnosti a hořlavosti. Mezi netradiční odpovědi patřily: „ vodík je jedovatý"; 

„vodík není příliš stabilní" „vodík se vypařuje a jeho výpary jsou škodlivé" 

a upozornění na havárii vzducholodě Hindenburg. 

OTÁZKA Č. 13 

13. „Školní model, který by objasňoval podstatu „palivového článku", bych ve 

vyučování 

a) považoval za nutný. b) uvítal(a). c) považoval prozatím za zbytečnost. 

d) nepostrádal. Je mi to jedno. 

Celkem 54 % studentů by ve výuce model uvítalo a 8 % by jej dokonce 

považovalo za nutnost. Naproti tomu 29 % respondentů je to jedno a 9 % jej 

považuje za zbytečnost. 

Model by uvítalo 62 % chlapců (odpověď b)), dále odpovědělo pro variantu 

d) 18 %, a) 15 % a c) 5 %. Dívky by model uvítaly z 50 % (odpověď b)), dále 

odpovědělo pro variantu d) 35 %, c) 11 % a a) 4 %. 
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Chlapci by uvítali, nebo dokonce považovali na nutnost zařazení 

demonstračního modelu s palivovým článkem v 77 %, dívky v 54 %. 

Součtem celkových procentuálních zastoupení voleb prvních dvou variant 

získáme 62 %, což jistě také stojí za zamyšlení nad případnou implementací tohoto 

tématu včetně materiálního vybavení do škol. 
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3.3 Příprava na hodinu: Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 
(nižší stupeň víceletého gymnázia) 

(Příprava je zhotovena dle formální úpravy pedagogického deníku) 

Jméno studenta: Pavel Opatrný 

Aprobace: Učitelství pro střední školy - Chemie - Základy společenských věd 

Ročník: V. 

Vyučovací předmět: Chemie 

Téma hodiny: Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

Cíle hodiny: Využít poznatků žáků o galvanických článcích, jako zdrojích energie. 

Navázat na toto již probrané učivo a seznámit žáky se současným 

stavem využívání zdrojů energie. Ukázat nové možnosti využití tzv. 

„čistých energií' pro budoucnost - palivové články. 

Škola (název, místo): Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Orlické nábřeží 

356/1, 500 03, Hradec Králové 

Třída: 3.A (TERCIE) Datum: 16.12.2004 

Jméno učitele: praktikant Pavel Opatrný 

Používané učebnice: Beneš, P. a kol.: Základy chemie 2. Praha: Fortuna 1996 (str. 

30-31) [47] 

Výukové materiály firmy H-TEC, © 2003 [48] 

Motivace: Na školních demonstračních modelech firem H-TEC 

a HELIOCENTRIS ukázat skutečnou funkčnost palivových článků 

ve školních podmínkách. Na školním demonstračním modelu 

JuniorBasic ukázat na dvou principech - elektrolyzéru x palivovém 

článku - jednak elektrolýzu vody s využitím solárního kolektoru, tak 

i syntézu vzniklého vodíku a kyslíku v palivovém článku. Ten samý 

děj „mnohem elegantněji" ukázat v reversibilním palivovém článku 

modelu autíčka firmy HELIOCENTRIS. 
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Zápis struktury vyučovací hodiny: šestá vyučovací hodina (1235-1320) 

Čas Průběh činností učitele a žáka 

0-5 min. Úvodní pozdravení a případný zápis do třídní knihy. 

Motivační vstup do hodiny s demonstračními modely. 

Otázky: Jaká paliva jsou v současnosti využívána k pohonu automobilů, 

autobusů, nákladních aut? [benzín, nafta, LPG] 

Mohou být nějaké nové zdroje pohonu aut budoucnosti? [VODÍK] 

Následně přechod k modelům. Úvodní reálná ukázka, že skutečně se může 

vodík stát částečně palivem budoucnosti. Upoutání pozornosti na zásobníky plynů 

a z výsledků pozorování, které provede jeden žák či žákyně konstatovat počáteční 

stav zásobníků u obou modelů. 

5-15 min. Opakování probrané látky formou kladení otázek a snaha o případné 

vedení heuristického rozhovoru se žáky. 

Otázky: 

1. ELEKTROLÝZA - o jaký děj se jedná? [Děj, probíhající na elektrodách při 

průchodu stejnosměrného proudu roztokem nebo taveninou. Roztok nebo 

tavenina musí obsahovat volně pohyblivé ionty.] 

2. Jaké typy elektrod jsme poznali? [KATODA - záporně nabitá; ANODA -

kladně nabitá.] 

3. Objasnit průběh elektrolýzy na příkladě ZnI2. [Zn2+ - jde ke katodě; I- - jde 

k anodě.] 

4. GALVANICKÝ ČLÁNEK - o jaké zařízení se jedná? [Zařízení, které jako 

zdroj elektrické energie využívá redoxní reakce.] 

ELEKTROLÝZA 

Elektrický proud ^ Chemická reakce 

GALVANICKÝ ČLÁNEK 

Chemická reakce ^ Elektrický proud 
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5. Jak se dělí galvanické články? [PRIMÁRNÍ a SEKUNDÁRDNÍ] 

6. Objasněte rozdíly a demonstrujte na příkladech? [PRIMÁRNÍ - suchý článek 

- nelze dobíjet - nebezpečí exploze! Příklad obyčejné baterie do hodinek, 

svítilen atd. SEKUNDÁRNÍ - akumulátor - lze vícekrát dobít - akumulátory 

v autech, mobilních telefonech atd.] 

Na konci opakování zdůraznit, že může existovat ještě i třetí typ galvanických 

článků - tzv. PALIVOVÉ ČLÁNKY, o kterých bude v dnešní hodině řeč. 

15-35 min. Výklad nové látky - práce se zpětným projektorem, učebnicí 

a na konci hodiny opět návrat k modelům, jejichž solární panely jsou napojeny celou 

vyučovací hodinu na zdroj světelné energie (stolní lampička, případně za vhodných 

podmínek i slunce). 

NADPIS Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

Úvodní historický vstup spojen s vývojem využití energetických zdrojů. 

Energetické zdroje, které využíval člověk: energie svých svalů ^ energie 

uvolňující se spalováním přírodních paliv [především dřevo, uhlí ...] ^ s rozvojem 

zařízení a prostředků dokázal využívat energie spojenou s pohybem zvířat, vody 

a vzduchu na Zemi ^ v současnosti využívá také „energii ukrytou v jádrech atomů" 

a intenzivně se pracuje na využití energie z tzv. „palivových článků". 

Práce s fólií Využití energetických zdrojů na Zemi (viz. Příloha) -

přiřazování využití jednotlivých energetických zdroj ů jejich procentuálnímu využití 

na Zemi v roce 2004. 

ROPA - 35% BIOMASA - 11% 

UHLÍ - 23% URAN - 7% 

ZEMNÍ PLYN - 21 % VODA - 2% 

OSTATNÍ-1% 

65 



NEOBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE 

Zdroj Problémy související s 

využitím 

Výhody 

UHLI přeprava, nevýhody při těžbě; zábor 

půdy a její ničení; při spalování 

vznik SO2, CO2; únik popílku 

s obsahem jedovatých látek; ukládání 

popílku 

značné zásoby; nenáročné 

skladování; možnost 

přímého využití 

ROPA přeprava a skladování spojené 

s rizikem úniku a poškození 

životného prostředí; nebezpečí 

vzniku požáru; při hoření vznik CO2 

a SO2 

dostupný zdroj; možnost 

přímého využití 

ZEMNI PLYN nebezpečí požáru; havárie 

plynovodů; vznik některých 

jedovatých plynů při spalování (např. 

SO2) 

Jeden nej čistších 

dostupných energetických 

zdroj ů; přímé využití 

JADERNA 

ENERGIE 

práce s radioaktivním materiálem; 

ukládání radioaktivních materiálů a 

odpadů; riziko nehod s vlivem na 

obyvatelstvo a životní prostředí 

za normálního provozu 

velmi čistý zdroj 
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NĚKTERÉ OBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE 

Zdroj Problémy 

související s využitím 

Výhody 

VODNÍ TOKY protržení hráze přehrady; 

narušení biologické 

rovnováhy v krajině 

NEVZNIKAJÍ 

ŠKODLIVINY 

SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ Vysoké pořizovací 

náklady slunečních 

kolektorů; ohřev na 

malou teplotu; malá 

účinnost 

NEVZNIKAJÍ 

ŠKODLIVINY 

ROSTLINNÉ, 

ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY 

využití půdy pro jiné než 

zemědělské účely 

NEVZNIKAJÍ 

ŠKODLIVINY 

GEOTERMÁLNÍ TEPLO ohřev na malou teplotu 

NEVZNIKAJÍ 

ŠKODLIVINY 

Práce s oběma tabulkami vychází s učebnice Základy chemie 2; str. 30 -31. 

(1996). Výklad je zároveň doplněn ukázkami na fóliích - výukové materiály firmy H-

TEC, © 2003 [27]. 

Navázání na práci s tabulkami a poukázání ještě na jeden obnovitelný zdroj 

energie a to VODÍK. Zdůraznění - NEVYHODY: především drahá výroba; 

možnost exploze - viz havárie vzducholodi Hindenburg, prozatím malé rozšíření 

mezi uživateli. VYHODY: nevznikají žádné škodliviny. 

Přechod k obecnému k označení „pure energy - čistá energie". Zdůraznění 

jejich významu pro 21. století v kontextu s velmi znečištěnou planetou Zemí. Jako 

jedno z možných řešení dnešní „ekologické krize" zmínit - PALIVOVÉ ČLÁNKY. 

PALIVOVÉ ČLÁNKY 

ELEKTROLÝZA SYNTÉZA 

2H2O ^ 2H2 + O2 2H2 + O2 ^ 2H2O 

[K této reakci musíme elektrický [K touto reakcí elektrický proud 

proud dodat - analogie viz opakování - získáme - analogie viz opakování 

ELEKTROLÝZA] GALVANICKÉ ČLÁNKY] 
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Zdůraznění posloupnosti průběhu. Pokud budu mít systém - solární článek -

elektrolyzér - palivový článek - elektromotor. Nejprve solární článek dopadem 

slunečních paprsků přemění „energii světelnou na elektrickou". Ta je následně 

využita v elektrolyzéru k rozkladu vody: „dochází k přeměně energie elektrické 

na chemickou" - probíhá reakce podle jejího zápisu chemickou rovnicí z tabulky pro 

ELEKTROLÝZU. V palivovém článku pak dochází k opačné přeměně: „energie 

chemická je přeměněna v energii elektrickou" - probíhá reakce podle jejího zápisu 

chemickou rovnicí z tabulky pro SYNTÉZU. Vše pak v celku ukázat na schématu 

firmy H-TEC: F01 - Solar-Hydrogen Energy system. 

Jako okrajovou poznámku zmínit, že reakce jsou složitější a to ukázat 

na grafických schématech elektrolyzéru a palivového článku na fóliích firmy H-TEC: 

F04: PEM Electrolyzer; F07 PEM Fuel Cell. 

Ukázky využití různých typů palivových článků - pohon aut; náplň notebooků 

Fólie firmy H-TEC: F10: poratabel application; F11: mobile application. Poslat 

po třídě prospekty automobilky DaimlerChrysler, Siemens. Vrátit se i k negativům -

viz výklad - především explozivita vodíku a např. v ČR nemožnost „natankovat 

nádrž takovéhoto auta". 

35-45 min. Na konci hodiny opět pozvolna přejít k demonstračním modelům. 

První práce s modelem Junior Basic. Ukázka jeho částí: solární článek - elektrolyzér 

- palivový článek - elektromotor. Zdůraznění vývinu plynů v zásobnících, jejich 

barvy a poměru. Odpojení solárního článku a připojení palivového článku 

k elektromotorku s vrtulí - vrtulka se začne otáčet a objem plynů v zásobnících 

začne klesat. Opět možnost vrácení se k chemickým reakcím, kterou jsou napsány 

u jednotlivých částí modelu. 

Poté se vrátit k modelu autíčka - zdůraznit vývin plynů. Odpojit jej 

od solárního panelu a palivový článek spojit s motorkem pohánějícím nápravu 

autíčka. Výsledek - autíčko se začne pohybovat po třídě. 

Na závěr ještě jednou pracovat s chemickými rovnicemi a říci, že všechno to, 

co bylo řečeno o palivových článcích, je pouze jeden z možných způsobů řešení 

dnešní ekologické krize, avšak nemusí být jediný. 
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SEBEREFLEXE PO ŠESTÉ VYUČOVACÍ HODINĚ - 16.12.2004: 

U žáků se podařila udržet pozornost prakticky během celé vyučovací hodiny. 

Mohlo to být zapříčiněno jednak poutavostí látky a jednak přítomností „natáčecího 

štábu" (vyučovací hodina byla zaznamenána na videozáznam). Co však v hodině 

bohužel zřejmě chybělo, byla jakási „souvislá nit". Co to znamená? Hodina nejspíš 

působila dojmem předání velkého množství informací, kdy žák mohl být „zmítán" 

od jednoho poznatku ke druhému, bez propojenosti. U pojmu LPG měla zaznít 

přesná interpretace - liquid propan gas. U neobnovitelných zdrojů také mohla zaznít 

jejich důležitost pro chemii a mnohem širší spektrum využití. Nejvíce těžkostí 

k pochopení nastalo v případě pojmů - elektrolýza x syntéza (pojem žákům dosud 

neznámý a v hodině neobjasněný!). Anglické schéma systému elektrolýzy a syntézy 

bylo možná dobré jen jako doplněk plný obrázků. Schéma kreslené na tabuli bylo 

zhotoveno velmi špatně (ne v jedné řadě, ale za sebou) a žáci se v něm nejspíše 

špatně orientovali. Výklad pochopení principu funkce reversibilního palivového 

článku byl veden od pojmu elektrolýza (vody) až k její opětovné syntéze. Napříště 

bylo doporučeno zvolit průběh opačný. To znamená nejprve se zabývat pojmem 

palivový článek a interpretací jeho principu a poté přejít k možnosti získání vodíku 

s kyslíkem - elektrolýza vody. Celkově vyučovací hodina byla až příliš přeplněna 

informacemi s malým důrazem na vlastní chemický význam palivových článků. 
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3.4 Příprava na hodinu: Palivový článek 
(základní škola) 

(Příprava je zhotovena dle formální úpravy pedagogického deníku) 

Jméno studenta: Pavel Opatrný 

Aprobace: Učitelství pro střední školy - Chemie - Základy společenských věd 

Ročník: V. 

Vyučovací předmět: Chemie 

Téma hodiny: Palivový článek 

Cíle hodiny: Využít poznatků žáků o galvanických článcích, jako zdrojích energie. 

Navázat na toto již probrané učivo a rozšířit poznatky o tzv. třetí typ 

galvanických článků - palivových článků jako zdrojů tzv. „čisté 

energie" pro budoucnost. 

Škola (název, místo): ZŠ T.G.M., V Lipkách 692, 500 03, Hradec Králové 

Třída: devátá Datum: 24.2.2005; 10.3.2005 

Jméno učitele: praktikant Pavel Opatrný 

Používané učebnice: Beneš, P. a kol.: Základy chemie 2. Praha: Fortuna 1996 [47] 

Výukové materiály firmy H-TEC, © 2003 [48] 

Vlastní a přeložená německá schémata. 

Motivace: Na školních demonstračních modelech firem H-TEC 

a HELIOCENTRIS ukázat skutečnou funkčnost palivových článků 

ve školních podmínkách. Na školním demonstračním modelu 

JuniorBasic ukázat na dvou principech - elektrolyzéru x palivovém 

článku - jednak elektrolýzu vody s využitím solárního kolektoru, tak i 

syntézu vzniklého vodíku a kyslíku v palivovém článku. Ten samý děj 

„mnohem elegantněji" ukázat v reversibilním palivovém článku 

modelu autíčka firmy HELIOCENTRIS. 
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Zápis struktury vyučovací hodiny: pátá vyučovací hodina (1200-1245) 

šestá vyučovací hodina (1255-1340) 

Čas Průběh činností učitele a žáka 

0-3 min. Úvodní pozdravení a případný zápis do třídní knihy. 

3-15 min. Opakování probrané látky formou kladení otázek a snaha o případné 

vedení heuristického rozhovoru se žáky. 

Otázky: 

1. Redoxní reakce - oxidačně - redukční reakce. Oxidace? Redukce? Využití 

těchto děj ů v praxi? 

hoření - chemický děj, při kterém vzniká světlo, teplo a nové 

látky. Podmínkou hoření je kyslík, který je obsažen 

ve většině látek. 

dýchání - chemický děj, vytvářející energii pro živé organismy. 

[Zdůraznit - pro oba děje je typické uvolnění energie. Hoření je však 

nekoordinované, dýchání koordinované.] 

výroba kovů - redukce Fe, elektrolýza Al. 

ELEKTROLÝZA 

GALVANICKÉ ČLÁNKY 

2. ELEKTROLÝZA - o jaký děj se jedná? [Děj, probíhající na elektrodách při 

průchodu stejnosměrného proudu roztokem nebo taveninou. Roztok nebo 

tavenina musí obsahovat volně pohyblivé ionty.] 

3. Jaké typy elektrod jsme poznali? [KATODA - záporně nabitá; ANODA -

kladně nabitá.] 

4. Objasnit průběh elektrolýzy na příkladě CuCl2. [Cu2+ - jde ke katodě; Cl- - jde 

k anodě.] 

5. Využití elektrolýzy v praxi - galvanické pokovování; elektrolytické čištění 

kovů; výroba kovů (např. hliníku) 

6. GALVANICKÝ ČLÁNEK - o jaké zařízení se jedná? [Zařízení, které jako 

zdroj elektrické energie využívá redoxní reakce.] 

7. Jak se dělí galvanické články? [PRIMÁRNÍ a SEKUNDÁRDNÍ] 
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Zdůraznit, že může existovat ještě i třetí typ galvanických článků - tzv. 

PALIVOVÉ ČLÁNKY, o kterých bude v dnešní hodině řeč - „a já jsem Vám 

přišel do hodiny tyto informace upřesnit". 

8. Ukázka schématu: 

ELEKTROLÝZA 

Elektrický proud ^ Chemická reakce 

GALVANICKÝ ČLÁNEK 

Chemická reakce ^ Elektrický proud 

9. Primární galvanické články. Mezi nejznámější patří tzv. suché články. 

Příklad - obyčejná baterie do svítilny, hodinek (ukázka příkladů, či schémata 

suchého článku). Co uděláme, když se vybije - DÁME DO ODPADU, 

NELZE DOBÍT! 

Primární - ihned po sestavení produkují elektrický proud. 

10. Sekundární galvanické články. Jako další příklad uvedeme akumulátor 

do mobilu. Co s ním uděláme do vybití - LZE OPAKOVANÉ DOBÍT! 

Jedná se o druhý typ galvanických článků - tzv. sekundární galvanické 

články - obecně jim říkáme AKUMULÁTORY. Uvést další příklad -

olověný akumulátor v automobilech. 

Sekundární - nejprve se musí nabít, pak teprve mohou produkovat 

elektrický proud. 

15-35 min. Výklad nové látky - práce s tabulí, dataprojektorem a na konci hodiny 

práce s modely palivových článků, jejíchž solární panely jsou napojeny celou 

vyučovací hodinu na zdroj světelné energie (stolní lampička, případně za vhodných 

podmínek i slunce). 
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Experiment: 

Práce s modelem autíčka s PEM-palivovým článkem. 

Před hodinou vyvinout dostatečné množství vodíku a kyslíku v zásobnících 

propojených s palivovým článkem. 

Po souhrnném opakování uvést model autíčka do chodu a zamyslet se nad jeho 

jednotlivými částmi. 

Zamyšlení: 

Perspektivní a ekologický pohon automobilů pro budoucnost se jeví 

elektromotor. Auto, jehož kola roztáčí tichý elektromotor máme dnes v hodině. „Co 

je to za článek, který pohání tento elektromotor? Proč je jako náplň v nádržích 

voda?" 

1. OTÁZKA: Co je to za článek, který pohání tento elektromotor? 

NADPIS PALIVOVÝ ČLÁNEK 

Definice: Palivový článek je článek, kde látka (tj. plynné či kapalné palivo) je 

přiváděna plynule, dochází k elektrochemické článkové reakci a článek 

plynule produkuje elektrickou energii. 

Důležité je, že LÁTKU PŘIVÁDÍM. 

Jakou látku? - vodík s kyslíkem, methanol ^ od toho vznikají názvy těchto článků. 

Palivo: kyslík a vodík - název: kyslíkovodíkový palivový článek 

Zkratka PEMFC. 

methanol - název: methanolový palivový článek 

Zkratka DEMFC 

Ale existují samozřejmě i jiné a další typy palivových článků. 

[AFC - alkalické palivové články; PAFC - palivové články s H3PO4; SOFC -

oxido-keramické palivové články; atd.] 

Využít analogií s galvanickým článkem a elektrolýzou. 
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Reakce probíhající v kyslíkovodíkovém palivovém článku 

VODÍK reaguje s KYSLÍKEM za vzniku VODY 

2H2 + O2 ^ 2H2O 

Případně lze upozornit, že zde probíhaly dva paralelní děje: oxidace a redukce. 

[2H2
0 + O2

0 ^ 2H2+IO-II H2 - se oxidoval O2 - se redukoval] - DOPLNĚNÍ 

Opakem rozkladu je spojeni (sloučení). Opakem analýzy je syntéza. Tato 

reakce by mohla být označena jako syntéza. 

Zdůraznění: Chemická reakce ^ Elektrický proud 

(analogie s galvanickými články) 

Přednosti palivových článků: Čistota 

Tichost 

Bezpečnost 

Účinnost 

Stálost 

Rozmanitost 

Nevýhody palivových článků: Vysoké pořizovací náklady 

Nedostačující kapacita zásobníků vodíku 

Nedostačující síť čerpacích stanic a otázka 

jejich bezpečnosti 

Současná nízká výkonnost 

Využití palivových článků: pohon automobilů, autobusů, letadel, 

notebooků, raketoplánů, ponorek, mobilů. Poslat 

po třídě prospekty automobilky 

DaimlerChrysler, Siemens. 
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2. OTÁZKA: Proč je jako náplň v nádržích voda? 

Jako palivo v kyslíkovodíkovém palivovém článku potřebuji vodík H2 a kyslík 

O2. 

Kde je vezmu? Návrat k pojmu elektrolýza - Co může vzniknout elektrolýzou 

vody? Rozvedení pojmu analogií elektrolýza - elektroanalýza - analýza - rozklad. 

Reakce probíhající v elektrolyzéru 

VODA se rozkládá za vzniku VODÍKU a KYSLÍKU 

2H2O ^ 2H2 + O2 

Případně lze upozornit, že zde probíhaly opět dva paralelní děje: oxidace a redukce. 

PH^O - " ^ 2H2
0 + O2

0 H2 - se redukoval O2 - se oxidoval] - DOPLNĚNÍ 

Proč je tomu tak u tohoto modelu - demonstrace toho, jak vodík ekologicky 

získat. To lze snadnou elektrolýzou vody, jež jako zdroj elektrické energie využívá 

solární panely. Zařízení, v němž tento děj probíhá se nazývá ELEKTOLYZÉR. To 

znamená - přes den mohu s autíčkem jezdit jen na samotný solární pohon, v noci 

naopak využívám zásob vodíku vzniklých přes den. Problém elektrolýzy vody -

značná spotřeba elektrické energie - obecný problém elektrolytických procesů. 

Nevýhoda solárních panelů - prozatím nízký výkon. 

35-45 min. Uvedení do provozu demonstračního modelu autíčka, jako vrcholu 

využití palivového článku. Zdůraznění průběhu obou možných probíhajících reakcí 

v závislosti buďto na dodávání el. energie [nabíjení - probíhající elektrolýza vody], 

nebo odebírání el. energie [vybíjení - syntéza vodíku a kyslíku]. Závěrečné 

zopakování, možná ukázka schématu. 

Při opakování položit otázku: „Co jsou to ty palivové články, o kterých byla 

v dnešní hodině řeč - zkuste vlastní definici?". 
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SEBEREFLEXE PO ŠESTÉ VYUČOVACÍ HODINĚ - 24.2.2005: 

Na této vyučovací hodině byla znát podstatná změna struktury vyučovací 

hodiny, jejímž ústředním tématem byl palivový článek. Na počátku byla jistě znát 

nervozita, zapříčiněna počátečními komplikacemi s instalací palivových článků. Ta 

se projevovala především slovním balastem a velmi svižným opakováním. 

Opakování proběhlo bez větších komunikačních problémů, jen byl znát již cca dvou 

měsíční odstup probírané látky - elektrolýzy a galvanických článků. Po opakování 

bylo bohužel opomenuto využití modelu „autíčka" k položení dvou základních 

motivačních otázek: „Co je to za článek, který pohání elektromotor tohoto modelu? 

a Proč je jeho náplní voda?" Otázky byly sice položeny, ale až dodatečně a již tak 

hodina mohla ztratit na větší pozornosti žáků. Poté se ale výklad dařil a bylo třeba jej 

doplnit častým „vracením se" ke galvanickým článkům a elektrolýze s využitím 

analogie s probíranou látkou. Na konci bylo provedeno opakování prací s modely, 

které se podařilo díky světelné energii lampičky uvést do provozu. Žákům se také 

velmi líbily fotografie a prospekty automobilek, které je motivovaly k dalším 

otázkám. 

SEBEREFLEXE PO PÁTÉ VYUČOVACÍ HODINĚ - 10.3.2005: 

Opět byla snaha vzít si příklad z minulé vyučovací hodiny a pokud možno jej 

co nejlépe a s jistými vylepšeními aplikovat v další vyučovací hodině. Zlepšení 

spočívalo v předvedení modelu autíčka s palivovým článkem hned po opakování 

v úvodu hodiny a následná práce s ním - především v podobě položení dvou otázek: 

„Co je to za článek, který pohání elektromotor tohoto modelu? a Proč je jeho náplní 

voda?". Ovšem tato třída nedosahovala ani zdaleka polovinu nadšení pro něco 

nového jako jejich vrstevníci v paralelní třídě. Jen velmi těžko se kladly jakékoliv 

otázky, neboť odezva byla prakticky nulová. Žáky snad jen zaujaly obrázky 

v prezentaci a skutečnost, že to, co jí je sdělováno, už někde skutečně funguje 

v průmyslu. Konec hodiny byl věnován opět experimentování s modelem 

JuniorBasic a na jeho jednotlivých částech bylo provedeno i závěrečné zopakování, 

které vyvrcholilo sestavením vlastní definice palivového článku. 
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3.5 Palivový článek ve znalostech žáků základní školy (zjišťování 

znalostí a názorů po absolvované vyučovací hodině) 

3.5.1 Záměry provedeného šetření 

V rámci dohody mezi Pedagogickou fakultou UHK a Základní školou T.G.M., 

V Lipkách 692, 500 03, Hradec Králové o konání průběžných praxí spojených 

s bezdrátovými video přenosy hodin chemie, bylo dohodnuto provedení, 

videozáznam a následné vyhodnocení znalostí a názorů žáků po absolvované 

vyučovací hodině s názvem Palivový článek. 

Při této hodině bylo použito klasického výkladu, doplněného využitím 

dataprojektoru k prezentaci slides z připravené prezentace v programu MS 

PowerPoint. Jako motivační a zároveň demonstrační prvek ve výuce byly použity 

modely JuniorBasic firmy H-Tec a autíčko Hydro-Genius® firmy Heliocentris. 

Dvě vyučovací hodiny na toto téma byly odučeny v měsíci březnu roku 2005 

a bezprostředně bylo provedeno hodnocení znalostí a názorů žáků z uvedené oblasti 

(didaktický test). 

Didaktický test vyplnilo celkem 42 respondentů, byl anonymní a z údajů 

o žákovi bylo identifikováno pouze pohlaví. Ve zkoumaném vzorku bylo 

zastoupeno 52 % dívek a 48 % chlapců ve věku 14 až 15 let. Jednalo se výhradně 

o žáky, kteří absolvovali odučenou hodinu na téma „Palivový článek". Didaktický 

test byl zadán bez předchozího upozornění, že budou výsledky výuky a názory žáků 

takto zjišťovány, v jiné vyučovací hodině než je chemie. 

3.5.2 Předpoklady průzkumu znalostí a názorů 

Předpoklady pro provedené šetření by se daly shrnout do následujících tvrzení: 

1) Úroveň správných znalostí žáků byla očekávána na úrovni přesahující 

šedesát procent z důvodu věnování se jednomu úzkému tématu a opakování 

předchozí látky celou jednu vyučovací hodinu. 
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2) Odpovědi týkající se elektrolýzy a galvanických článků byly očekávány 

správné alespoň z poloviny. Jednak toto učivo již mají studenti absolvované a jednak 

i několikráte zopakované. 

3) Znalosti definice a zápisu zjednodušené chemické reakce probíhající 

v palivovém článku byly očekávány na úrovni kolem sedmdesáti procent z důvodu 

zjednodušeného zápisu chemické rovnice a četného opakování v průběhu hodiny. 

4) Předpokládána byla skutečnost, že chemie bude hodnocena jako obtížný 

předmět.. Východiskem pro toto očekávání jsou jednak vlastní pozorování 

vyučovacích hodin a získávaných odpovědí od žáků během vyučování a jednak 

výsledky průzkumů oblíbenosti vyučovacích předmětů na ZŠ. 

5) Chlapci budou dosahovat vyšší úrovně znalostí z tohoto tématu než děvčata. 

Důvody tohoto tvrzení lze hledat především u předpokládaného vyššího zájmu 

chlapců o novinky technického charakteru, o automobilový průmysl apod.. 

6) Žáci mají zájem o rozšíření výuky v přírodovědných předmětech o témata 

z oblasti alternativních zdrojů energie, např. palivové články. 
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3.5.3 Vyhodnocení dotazníku 

Otázka č. 1 

Elektrolýza je děj, při kterém 

a) dochází k přeměně energie elektrické na chemickou. 

b) dochází k přeměně energie chemické na elektrickou. 

c) nedochází k žádným energetických změnám. 

d) nevím, zda dochází k energetickým změnám. 

Celkem nejčastěji byla volena správná odpověď a) 79 %. Na druhém místě 

skončila odpověď b) 19 %, dále pak c) 2 % a d) bez volby. 

Z toho chlapci odpověděli správně a) v 95 %. Za c) odpověděli v 5 %. 

Odpovědi b) a d) nebyly zvoleny Děvčata odpověděla správně za a) v 64 %. Za 

b) odpovědělo 36 %, d) a c) byly bez volby. 

Procento správných odpovědí koresponduje s předpoklady a výsledky ukazují 

na dobré znalosti v této oblasti, které mohou být zapříčiněny mnohonásobným 

opakováním této probírané látky. 

Otázka č. 2 

U galvanických článků 

a) dochází k přeměně energie elektrické na chemickou. 

b) dochází k přeměně energie chemické na elektrickou. 

c) nedochází k žádným energetických změnám. 

d) nevím, zda dochází k energetickým změnám. 

Celkem nejvíce žáků volilo správnou odpověď tj. b) 79 %. Na druhém místě 

skončila odpověď a) se 14 %. Odpověď d) 5 % a c) 2 %. 
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Z toho chlapci odpověděli správně za b) v 90 %. Odpovědi d) i a) označilo po 

5 % a c) bez volby. Děvčata odpověděla správně za b) jen v 67 %. Na druhém 

místě a) 23 %. Odpovědi d) i c) získaly po 5 %. 

Z vlastní zkušenosti z výuky a projeveného nezájmu žáků nás mile překvapila 

vysoká míra správných odpovědí. Zvláště pak u chlapců, kde procento správných 

odpovědí dosáhlo hranice 90 %. 

Otázka č. 3 

Galvanické články se dělí na: 

1) 

2) 

3) 

Správné rozdělení provedlo cca 50 % žáků, kdy se téměř ve všech případech 

objevovalo rozdělení na 1) baterie, 2) akumulátory, 3) palivové články. Rozdělení, 

které bylo použito ve výkladu [1) primární, 2) sekundární, 3) palivové] bylo 

doplněno jen ve třech případech tedy u 7 % respondentů. 

Otázka č. 4 

Zkuste vlastními slovy popsat, co je palivový článek a pokuste se odůvodnit, 

proč se řadí mezi galvanické články. 

Celkem: 

ODPOVĚDĚLO - 29 %; NEODPOVĚDĚLO - 69 %, NEVÍ - 2 % 
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Chlapci: 

ODPOVĚDĚLO - 20 %; NEODPOVĚDĚLO - 75%, NEVÍ - 5 % 

Dívky: 

ODPOVĚDĚLO - 36 %; NEODPOVĚDĚLO - 64 %; NEVÍ - 0 % 

Chlapci odpověděli (výběr z odpovědí): 

1. „No je to, že se nalévá palivo, aby to fungovalo a pohání galvanické články, 

protože zde probíhá přeměna chemické energie na elektrickou." 

2. „Je to článek, do kterého je pravidelně přiváděno palivo, díky chemické 

reakci vzniká elektřina." 

3. „Je to článek, do kterého je pravidelně přiváděno palivo, díky chemické 

reakci vzniká elektřina." 

4. „Za přítomnosti nějaké látky (paliva) dochází k chemické reakci, která se 

mění na elektrickou energii." 

Dívky odpověděly (výběr z odpovědí): 

1. „Je to článek, do kterého se dává metanol. Slouží k uvedení do provozu 

nějaký el. spotřebič." 

2. „Je článek, kde látka plynule prochází a kde dochází k reakci a produkuje 

elektrickou energii." 

3. „Např. - baterka. Je v něm palivo, energie, kterou potom zavádíme ke věci. 

Protože mění energie." 

4. „ - probíhají zde redoxní reakce. - lze znovu dobít." 

5. „Dodává se palivo." 

6. „Baterie, která vydává elektrický proud a tím se vybíjí." 

7. „Probíhají redoxní reakce, jako v galvanickém článku." 

8. „Je článek, kam se plynule přivádí palivo. Z energie chemické vzniká energie 

elektrická." 

Je až s podivem, že i při několika násobném opakování definice palivového 

článku (i vlastními slovy), jej opětovně správně definovalo jen asi 28,5 %. Z toho 
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9,5 % tvořili chlapci a dvojnásobný počet dívky 19 %. Lze tedy usuzovat na nepříliš 

dobrou schopnost reprodukce definice, která je téměř dvojnásobná u dívek oproti 

chlapcům. 

Otázka č. 5 

Zapište rovnici chemické reakce probíhající v palivovém článku: 

Celkem: 

ODPOVĚDĚLO - 12 %; NEODPOVĚDĚLO - 86 %, NEVÍ - 2 % 

Chlapci: 
ODPOVĚDĚLO - 10 %; NEODPOVĚDĚLO - 90%, NEVÍ - 0 % 

Dívky: 

ODPOVĚDĚLO - 81 %; NEODPOVĚDĚLO - 14 %; NEVÍ - 5 % 

Chlapci odpověděli (výběr z odpovědí): 

1. 2H2O ^ 2H + O2 ^ 2H2O 

2. O2 + H2O 

Dívky odpověděly (výběr z odpovědí): 

1. 2H2 + O2 ^ 2H2O 

2. 2H2 + O2 ^ 2H2O 

3. Cu2+ + Zn ^ Cu + Zn2+ 
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Zklamalo nás, že takto jednoduchou rovnici zapsali správně jen 3 žáci, což je 

pouhých 7 %. Opravdu u žáků zřejmě vládne skrytý odpor k chemickým rovnicím, či 

jejich vyčíslování, kde je třeba vzít v úvahu i jejich teprve se rozvíjející symbolické 

myšlení. 

Otázka č. 6 

Pokuste se uvést alespoň tři výhody a tři nevýhody využití palivových článků. 

VÝHODY NEVÝHODY 

Celkem: 

ODPOVĚDĚLO - 53 %; NEODPOVĚDĚLO - 48 % 

Chlapci: 

ODPOVĚDĚLO - 65 %; NEODPOVĚDĚLO - 35% 

Dívky: 

ODPOVĚDĚLO - 50 %; NEODPOVĚDĚLO - 50 % 

VÝHODY 

Chlapci nejvíce jmenovali tyto výhody: 

levné sehnání paliva, 

žádný odpad, 

vysoká účinnost, 

ekologický provoz, 

velké množství H2, 

levný provoz, 
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čistá příroda, 

čistá příroda, 

žádné emise. 

„Čistota - Tichost - Bezpečnost." 

Dívky nejvíce jmenovaly tyto výhody: 

rychle k použití, 

dostupnost, 

malá nákladnost. 

„Tichost - Bezpečnost - Účinnost." 

NEVÝHODY 

Chlapci nejvíce jmenovali tyto nevýhody: 

málo míst k sehnání paliva, 

drahá konstrukce, 

technologická náročnost, 

vysoká cena, 

nedostatek paliva, 

nízká výkonnost. 

Dívky nejvíce jmenovaly tyto nevýhody: 

málo zdroj ů, 

nedostatečná zásoba čerpacích stanic, 

neumění pracovat s tím, 

menší účinnost, 

cena, 

nedostupnost. 

Předpokládali jsme, že žáci budou mnohem více sdílnější o výhodách 

i nevýhodách palivových článků. To, že vůbec něco odpovědělo jen 53 % žáků, 

považujeme po odučené hodině za velmi slabé a zřejmě by se v příštích vyučovacích 

hodinách na tuto oblast měl klást větší důraz. 
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Otázka č. 10 

Výklad učitele na téma palivový článek hodnotím z hlediska srozumitelnosti 

jako 

a) dobrý. b) spíše dobrý, postačující. c) špatný. 

d) velmi špatný. e) něco, co nelze zhodnotit. 

Srozumitelnost výkladu hodnotilo celkem 45 % jako dobrou (a)), b) 33 %, 

e) 17 % a neodpovědělo 5 %. Odpovědi c) a d) byly bez volby. 

Chlapci hodnotili výklad jako spíše dobrý, postačující ve 45 % (b)), a) 35 %, 

e) 25 %. Ostatní položky byly bez volby. Dívky hodnotily výklad jako dobrý 

v 54 % (a)), b) 23 %, e) 14 % a neodpovědělo 9 %. Ostatní odpovědi byly bez 

volby. 

Celkem tedy můžeme konstatovat, že výklad ve vyučovací hodině hodnotí jako 

dobrý nebo spíše dobrý 78 % žáků, což má jistě za následek efektivnější 

zapamatování si probraného učiva. 

Otázka č. 8 

Použitou prezentaci v programu MS PowerPoint ve vyučovací hodině s tématem 

palivový článek hodnotím jako 

a) dobrou. b) spíše dobrou, postačující. c) špatnou. 

d) velmi špatnou. e) něco, co nelze zhodnotit. 

Výukovou prezentaci hodnotilo celkem 50 % jako dobrou (a)), b) 38 %, 

e) 5 %, c) 5 % a neodpovědělo 2 %. Odpověď d) byla bez volby. 

Chlapci hodnotili prezentaci jako dobrou ve 45 % (a)), b) 40 %, e) 10 %, 

c) 5 %.. Ostatní byly bez volby. Dívky hodnotily prezentaci jako dobrou v 54 % 

(a)), b) 36 %, c) 5 % a neodpovědělo 5 %. Ostatní odpovědi byly bez volby. 
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Celkem tedy můžeme konstatovat, že prezentaci ve vyučovací hodině hodnotí 

jako dobrou nebo spíše dobrou 88 % žáků, což je o 10 % více než posouzení 

hodnocení výkladu. I tento faktor má za následek efektivnější zapamatování si 

probraného učiva. 

Otázka č. 9 

Zařazení několika vyučovacích hodin s tématy alternativních zdrojů energie 

jako „čistých energetických zdrojů" (např. palivových článků, solárních článků 

apod.) bych 

a) považoval(a) za nutnost. b) uvítal(a). c) považoval(a) prozatím za zbytečnost. 

d) ponechal na rozhodnutí jiných. Je mi to jedno. 

Odpovědi byly velmi alarmující pro hodnocení stávajícího obsahu učiva 

a zároveň povzbudivé v rámci reflexe vyučovacích hodin. 38 % respondentů by 

hodiny navíc uvítalo (b)), 10 % (a)) by je považovalo za nutnost, 33 % je to jedno 

(d)) a 17 % by je považovalo za zbytečnost (c)). A neodpověděla 2 % žáků. 

Sečteme-li údaje pro volbu variant a) a b) dostaneme 48 %, což je značná část 

dotázaných. 

V tomto případě odpověděli chlapci: b) 45%; d) 15 %; a) 15 %; c) 15 %. 

Děvčata odpověděla: d) 40%; b) 32 %; c) 18 %; a) 5 % a neodpovědělo 5 %. 

Z výsledků je zajímavé, jak by chlapci považovali za nutnost zařadit vyučovací 

hodiny s obnovitelnými zdroji energie v 10 % více než děvčata. 
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Otázka č. 10 

Vyučovací předmět chemie hodnotím z hlediska obtížnosti jako 

a) velmi lehký. 

d) těžký. 

b) lehký. 

e) velmi těžký. 

c) ani lehký ani těžký. 

Celkem získala nejvíce odpovědí varianta c) 58 %. Dále se pak umístily 

d) 19 %, e) 14 %, b) 7 %, a) bez volby a neodpověděla 2 %. 

Chlapci odpovídali následovně: c) 45 %, d) 25 %, e) 20 %, b) 10 %, a) bez 

volby. 

Dívky odpovídaly následovně: c) 67 %, d) 14 %, e) 9 %, b) 5 %, a) bez 

volby. 

Otázka č. 11 

Pokud máte nějaké námitky, připomínky nebo poznámky k vyučovací hodině 

o palivovém článku, budu rád, když je sem ještě uvedete. 

Zde uvádím autentické odpovědi „hrstky" žáků, kteří alespoň něco zodpověděli: 

„Více kontaktu se žákem ... otázky ..." 

„Jinak pohoda, choďte častěji." 

„Bylo to celkem dobré." 

„Není moc rozumět výkladu." 

„Student byl velice příjemný. Brzy s žáky navázal přátelský vztah. S tímto 

přístupem bych ho uvítala i na naší škole. + dobré pomůcky" 

„Nespěchat. Mluvit zřetelněji a usmívat se. Sluší vám to." 

„Hodina se mi celkem líbila, a byla bych ráda, kdybyste měl ještě s námi 

alespoň jednu." 
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3.6 Návrh pro interdisciplinární projektovou výuku na gymnáziu 

Auto budoucnosti? 

Školní model autíčka s palivovým článkem 

Od každodenní praxe 

školnímu modelu 

Od školního modelu ke 

každodenní praxi 

NECAR 3 - New Electricity CAR - automobil 
poháněný palivovými články [49] 
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3.6.1 Cíle projektu 

Projekt si klade za cíl: 

> prezentovat problematiku současného stavu využívání energie a jejích zdrojů 

a především nutnosti změn z hlediska tzv. trvale udržitelného rozvoje, 

> samostatnou činností studentů získat informace o palivových článcích jako 

zdroje „pure energy", 

> inovovat laboratorní činnost studentů gymnázia o práci se soupravou 

demonstrující princip palivového článku, 

> přispět k osvojování kritického pohledu na získávání informací a práce 

s nimi, 

> přispět k integrovanému přírodovědnému pohledu na nové technologie. 

3.6.2 I. ETAPA - Teoretická část 

Učitel by měl v úvodní části projektu věnovat alespoň jednu vyučovací hodinu 

rozdělení žáků do skupin a seznámit je s dílčími úkoly jejich práce. Skupiny by měly 

být pokud možno co nejvíce heterogenní jak prospěchem, tak pohlavím. 

První skupina - Sběrači informací - klasické energetické zdroje 

Jejich úkolem by mělo být zhodnotit současný energetický systém a stav naší 

planety se zaměřením na tradiční zdroje energie. Potřebné informace by měli získat 

z knihovny, na internetu či z populárních přírodovědných časopisů. Vodítkem pro 

studenty by měly být následující otázky. 

Otázky: Jaké jsou v současnosti využívané tradiční energetické zdroje? 

Jaké je jejich předpokládané množství na zemi? 

Jaká je přepokládaná doba jejich využití? 

Jaké jsou produkty spalování těchto zdrojů? 

Jaký je negativní dopad na životní prostředí? 
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Druhá skupina - Sběrači informací - alternativní energetické zdroje 

Jejich úkolem by měla být snaha o nalezení informací vztahujících se 

k alternativním zdrojům energie. Zdroje pro vyhledávání by měly být stejné jako 

u kolegů „klasiků" a i vodící otázky jsou si velmi podobné. 

Otázky: Jaké jsou v současnosti využívané alternativní energetické zdroje? 

Jaké je jejich předpokládané množství? 

V jaké míře jsou využívány globálně a v našem okolí? 

Existují nějaké produkty spalování u těchto zdroj ů? 

Jaký je negativní dopad na životní prostředí? 

Třetí skupina - Sběrači informací - auto na vodík 

Tato skupina se zaměří na téma úzce profilované - vodíkový pohon aut. Díky 

materiálům (především z internetu), by se měla skupina snažit odpovědět 

na následující otázky. 

Otázky: Co je to vodíkový palivový článek? 

Jaké jsou jeho výhody, oproti klasickým spalovacím motorům? 

Jsou nějaké nevýhody? 

Jaké jsou odpadní produkty při činnosti? 

Jaké je a může být využití palivových článků v průmyslu a běžném 

životě? 

3.6.3 II. ETAPA - Teoreticko-praktická část 

Po zpracování odpovědí jednotlivými skupinami studentů proběhne při 

společné hodině vzájemná prezentace výsledků „sběratelské" činnosti. Nejlepším 

řešením by byla příprava a prezentace posterů, nebo v rámci společné hodiny 

hromadné zaznamenávání výsledku činnosti např. na flipchart, tabuli nebo na jiné 

médium. 

Následující hodina by měla být věnována školní laboratorní činnosti se školním 

modelem „autíčka na vodíkový pohon", či pracovními sety s modely palivových 

článků, nejlépe ve dvou pracovních skupinách. 
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Laboratorní činnost s „autíčkem na vodík" 

1. Složení autíčka z jednotlivých dílů dle návodu. 

2. Seznámení s funkcí jednotlivých částí. 

3. Objasnění fyzikální a chemické podstaty, zápis probíhajících chemických 

rovnic. 

4. Objasnění pojmu PEM. 

5. Umístění solárního panelu ke zdroji světelné energie. Sledování průběhu 

a rychlosti vývinu plynů v závislosti na intenzitě světla - grafický záznam. 

Po skončení laboratorní činnosti by měli být studenti schopni odpovědět na tyto 

otázky: 

• Na jakém principu funguje „autíčko na vodík"? 

• Co je zdrojem vodíku? 

• Jaký je princip PEM palivového článku? 

• Jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy palivových článků? 

• Jak se vodík uchovává? Přednosti a nevýhody. 

• Jaké jsou šance na uvedení tohoto typu elektro-mobilu do běžného života? 

Přednosti a nevýhody. 

Laboratorní činnost se žákovskou sadou: Palivové články - solárně-vodíková 

technologie 

1. Složení funkčního celku z jednotlivých dílů, dle návodu. 

2. Seznámení s funkcí jednotlivých částí. 

3. Objasnění pojmu PEM. 

4. Objasnění fyzikální a chemické podstaty, zápis probíhajících chemických 

rovnic. 

5. Umístění solárního panelu ke zdroji světelné energie. 

6. Zaznamenávání činnosti PEM elektrolyzéru a PEM palivového článku. 

7. Grafické zaznamenání poskytovaného napětí v závislosti na intenzitě 

světelného záření. 
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Po skončení laboratorní činnosti by měli být studenti schopni odpovědět na tyto 

otázky: 

• Na jakém principu funguje PEM-elektrolyzér? 

• Na jakém princip funguje PEM-palivový článek? 

• Jaké je využití palivových článků? 

• Jaké jsou výhody a nevýhody palivových článků? 

3.6.4 III. ETAPA - Prezentace 

Následující hodinu si studenti opět vzájemně sdělí výsledky své práce. 

Především by měla být zdůrazněna podobná funkce jednotlivých komponent obou 

modelových zařízení. Chybět by neměla ani prezentace a interpretace naměřených 

grafů (viz bod 7. u pracovní činnosti se žákovskou sadou). 

Výstupem celého projektu by měla být sada posterů, a to s tématy: Klasické 

zdroje energie; Alternativní zdroje energie; Autíčko na vodík aj.. 

Závěrečným úkolem by mohl být internetový průzkum, které automobilky se 

věnují vývoji a projektování tzv. NECARů (BMW, DaimlerChrysler, Ford, ...) -

doplněný ukázkami fotografií, či sondáží zda již někde jsou NECARy či NEBUSy ve 

větší míře prakticky využívány. 

3.6.5 Závěr 

Navrhovaný projekt si klade za cíl především nenásilnou formou žákům ukázat 

problematiku současného stavu využívání energie a jejích zdrojů a především nutnost 

změn z hlediska tzv. trvale udržitelného rozvoje. Studenti by se měli dozvědět, 

že alternativní technologie tzv. „pure energy" již dávno existují a intenzivně se 

pracuje na jejich rozvoji a praktickém využití. Námětem na doplnění a zpestření 

závěru projektu by mohla být exkurze do automobilky věnující se vývoji NECARů. 
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3.7 Experimenty s palivovými články 

3.7.1 Charakteristika elektrolyzéru 
(instrukce pro učitele na SŠ) 

Obrázek 3-1: Souprava Brennstoffzelle Solar-Wasserstoff-Technologie 

Experiment je zpracován podle návodu k soupravě Schülerübungkasten 

Komplett [Brennstoffzelle Solar-Wasserstoff-Technologie] - Palivový článek 

solárně-vodíková technologie firmy HELIOCENTRIS (obr. 3-1). 

MATERIÁL: PŘÍDAVNÉ KOMPONENTY: 

elektrolyzér lampa 100-150 wattů 

solární článek destilovaná voda 

měřící centrála 

5 kabelů 

93 



Měřící centrála 

Elektrolyzér 

Obrázek 3-2: Schéma zapojení jednotlivých částí soupravy pro experiment -

Charakteristika elektrolyzéru [50] 

Bezpečnostní pokyny: 

Dbejte instrukcí v manuálu! 

V průběhu experimentu mějte nasazené ochranné brýle a vyhýbejte se 

případným zdrojům tepla! 

POZOR - solární článek se může zahřívat! 

Před začátkem experimentování se seznamte s bezpečnostními pokyny pro práci 

v laboratoři! 

Pracujte jen pod dozorem učitele! 

Pracovní postup: 

1. Sestavte soupravu dle obr. 3-2. 

> Pozor: dodržujte polaritu (barvu) spojovacích kabelů! Plus pól solárního 

článku musím být spojen s plus pólem elektrolyzéru. Ostatní kabely zapojte 

dle obr. 3-2. 
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> Ujistěte se, že oba válce jsou naplněny destilovanou vodou a jejich 

hladiny sahají přesně na rysku 0 ml. 

> Nastavte přepínač měřící centrály do pozice KURZSCHLUSS (Zkrat). 

2. Různými způsoby můžete měnit intenzitu „solárního proudu" v závislosti 

na intenzitě světla. Např. můžete přibližovat nebo oddalovat solární článek 

od lampičky, či jej případně natáčet do stran pod různým úhlem. Touto 

činností dosáhnete různých proudových intenzit. Do předem připravené 

tabulky zaznamenejte různé hodnoty velikosti proudu v [mA] a s tím 

současně sledované hodnoty napětí [V]. Začněte od cca 10 mA a pokračujte 

až k cca 350 mA. Určete a zaznamenejte minimálně 10 naměřených párových 

hodnot napětí a proudu. 

Vzor tabulky 

Pořadí Napětí [V] Proud [mA] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Vyhodnocení: 

1. Vyhodnoťte I-U - charakteristiku elektrolyzéru pomocí grafu, který na ose x 

bude mít zaznamenané hodnoty napětí [V]. Na ose y budou zaznamenány 

hodnoty proudu [mA]. 

2. Interpretujte tuto křivku. 

Interpretace exprimentu: 

Z proudově-napěťové křivky elektrolyzéru je patrné, že teprve až od určité 

hodnoty napětí protéká elektrickým obvodem zaznamenatelný proud, který 

kontinuálně stoupá. Čím větší je hodnota napětí, tím protéká elektrolyzérem větší 

proud. Z toho se nabízí otázka: „Jak velké musí být napětí, při kterém by protékal 

v elektrolyzéru elektrický proud, který by vedl k rozpadu vody na vodík a kyslík?". 

Nepatrné napětí prakticky nevyprodukuje žádný elektrolytický proud, který 

by vedl k rozpadu vody na vodík na katodě a kyslík na anodě. (Při napětí 1 V je 

protékající proud prakticky ještě stále nepatrný.) 

Plyny vznikající při tomto napětí mohou být momentálně adsorbovány 

na elektrodách - vzniká galvanický článek. Tento galvanický článek má určité 

článkové napětí (polarizační napětí), které poskytuje nepatrný proud. Vnější proud 

působí proti vzniku elektrolytického proudu. Zvyšující se vnější napětí způsobuje 

větší adsorpci plynů. Od určitého napětí dosahuje tlak plynů na elektrodách hodnotu 

atmosférického tlaku a na elektrodách se začínají uvolňovat bublinky plynů. 

Při dalším vzrůstu hodnoty vnějšího napětí dochází ke kontinuálnímu vzniku 

plynů se strmým exponenciálním růstem elektrolytického proudu (viz graf 1 na 

obr. 3-3). 

Nej menší napětí, při kterém dochází k rozkladu vody na vodík a kyslík se 

označuje jako rozkladné napětí. To je pro školní model elektrolyzéru firmy 

Heliocentris stejné jako článkové napětí galvanického článku H2/H2O/O2 a je 

stanoveno za standardních podmínek hodnotou 1,23 V. 

Co může bránit procesu, při kterém dochází na elektrodách k rozdělení vody 

na vodík a kyslík, je zahřívání elektrolyzéru. 

Rozdíl mezi teoretickým a experimentálním určením rozkladného napětí 

se označuje jako přepětí. 
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Přepětí je odvislé od druhů materiálu, za kterého jsou zhotoveny elektrody, 

od stavu ploch elektrod, od druhu a koncentrace elektrolytu, tak jako proudové 

hustoty (velikosti proudové hustoty na plochu) a teplotě. 

V praxi je cílem, udržet co nejnepatrnější hodnotu přepětí. Důležitými faktory 

ovlivňující průběh elektrolýzy jsou také velmi dobrý aktivní elektrodový materiál 

a vhodný typ elektrolytu. 

PEM-elektrolyzér nevyužívá žádný kapalný elektrolyt. Tuto funkci přebírá 

speciální protonově-vedoucí membrána (PEM = Proton Exchange Membran). Ta je 

kyselého charakteru, který způsobuje 1 M kyselina sírová (H2SO4). V tomto kyselém 

prostředí mohou přicházet v úvahu jen elektrody z ušlechtilých kovů, které působí 

zároveň jako katalyzátory celého děje. Na straně kyslíku je PEM-elektrolyzér osazen 

speciální vrstvou katalyzátoru ze slitiny ruthenia a iridia. Na straně vodíku je 

katalytická vrstva zhotovena z platiny. 

Oba katalyzátory jsou jen v nepatrném množství z části naneseny přímo 

na membráně a z části na elektrodách. Proud je odváděn do vnějšího elektrického 

obvodu prostřednictvím speciálních plíšků, které fungují rovněž jako elektrody. 

Aktivita vrstvy katalyzátoru elektrod při elektrolýze je rozhodující faktor 

pro minimální pracovní napětí a s ním spojené zvýšení stupně účinnosti [51]. 
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Obrázek 3-3 (Graf 1): Charakteristika elektrolyzéru [52] 
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3.7.2 Charakteristika elektrolyzéru 
(instrukce pro studenty na SŠ) 

Experiment je zpracován podle návodu k soupravě Schülerübungkasten 

Komplett [Brennstoffzelle Solar-Wasserstoff-Technologie] - Palivový článek 

solárně-vodíková technologie firmy HELIOCENTRIS (obr. 3-1). 

MATERIÁL: 

elektrolyzér 

solární článek 

měřící centrála 

5 kabelů 

PŘÍDAVNÉ KOMPONENTY: 

lampa 100-150 wattů 

destilovaná voda 

Elektrolyzér 

Obrázek 3-2: Schéma zapojení jednotlivých částí soupravy pro experiment 

Charakteristika elektrolyzéru [50] 
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Bezpečnostní pokyny: 

Dbejte instrukcí v manuálu! 

V průběhu experimentu mějte nasazené ochranné brýle a vyhýbejte se 

případným zdrojům tepla! 

POZOR - solární článek se může zahřívat! 

Před začátkem experimentování se seznamte s bezpečnostními pokyny pro práci 

v laboratoři! 

Pracujte jen pod dozorem učitele! 

Úvod: 

Uzavřeme-li elektrický obvod s elektrochemickým článkem připojeným 

ke zdroji stejnosměrného napětí, můžeme pozorovat elektrolýzu. Ta začíná, je-li 

překročena nej nižší hodnota potřebného rozkladného napětí. Grafické vyhodnocení 

charakteristiky elektrolyzéru ukazuje, změnu elektrolytického proudu v závislosti 

na napětí. 

Obrázek 3-4: Elektrolyzér [53] 

Cíl: 

S využitím solárního článku jako zdroje stejnosměrného napětí vypátrat příčinu 

změny elektrolytického proudu elektrolyzéru v závislosti na přiloženém napětím. 

Určit bod rozkladného napětí vody pro tento typ školního modelu 

elektrolyzéru. 
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Pracovní postup: 

1. Sestavte solární článek a elektrolyzér tak, jak je ukázáno na obr. 3-2. 

2. Použijte lampu, s jejichž pomocí můžete měnit různé hodnoty 

elektrolytického proudu a to různými změnami vzdáleností mezi lampou 

a solárním článkem. Měřte a zaznamenávejte různé hodnoty elektrolytického 

proudu v závislosti na napětí. 

Dbejte, aby všechny elektrické spoje byly zastrčeny důsledně a podle správné 

polarity - „Vždy cti barvu" Nechte si před začátkem experimentování zkontrolovat 

sestavenou aparaturu učitelem nebo učitelkou. 

Protokol z provedených měření a vyhodnocení údajů: 

1. Zaznamenejte schéma sestavené aparatury a vysvětlete, proč je sestavená 

právě tak. 

2. Sestavte vhodnou tabulku naměřených hodnot. Tyto naměřené údaje 

zpracujte buďto na papír, nebo pomocí nějakého tabulkového editoru 

(např. MS Excel). 

3. Nakreslete I-U charakteristiku elektrolyzéru s hodnotami napětí [V] 

na horizontální ose x a na vertikální osu y zaznamenejte hodnoty proudu 

[mA]. Určete rozkladné napětí (nejmenší hodnota napětí, při které začíná 

elektrolýza vody). 

4. Diskutujte nad vývojem I-U křivky. 

5. Zhodnoťte experimentální techniky, které jste použily. Zjistěte, které 

bezpečnostní opatření jsou pro experiment důležité. Popište, zda-li jste 

se setkali s nějakými obtížemi při experimentování a jak jste je případně 

překonali. 

6. Zkuste navrhnout nějaké zlepšující možnosti pro tento experiment. 

Otázky: 

1. Teoretické nejmenší rozkladné napětí pro vodu v tomto modelu elektrolyzéru 

je stanoveno hodnotou 1,23 V. Odpovídá toto rozkladné napětí vašemu 

experimentálnímu výsledku? 

2. Pokud ne, odkud plyne rozdíl mezi oběma hodnotami? [54] 
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3.7.3 Z laboratorního protokolu 

Vlastní provedený experiment: 

Experiment jsme prováděli s lampou o výkonu 150 wattů. Její vzdálenost 

od solárního článku se pohybovala v rozmezí od 50 do 5 cm. Schéma zapojení 

elektrického obvodu jsme dodrželi dle návodu a měření jsme několikrát opakovali 

z důvodu zvýšení přesnosti naměřených dat. 

Naměřené hodnoty: 

Pořadí Napětí [V] Proud [mA] 

1. 1,44 20 

2. 1,45 25 

3. 1,46 32 

4. 1,47 60 

5. 1,48 86 

6. 1,49 85 

7. 1,5 130 

8. 1,51 155 

9. 1,55 246 

10. 1,57 312 

Tabulka 3-1: Tabulka závislosti napětí na proudu v elektrolyzéru 
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Graf 3-1: Charakteristika elektrolyzéru 

Závěr: 

Při sestavení aparatury je nutné dbát na to, že ampérmetr měřící centrály musí 

být zapojen v elektrickém obvodu sériově. Naproti tomu voltmetr se připojuje 

paralelně. Je nutné si dát pozor, aby všechny spoje byly řádně zastrčeny a tím 

nedocházelo k nepřesnostem v měřeních. 

Z naměřených hodnot je patrné, že jsme nedosáhli tak vysokých hodnot proudu 

a napětí jako ukazuje obr. 3-3. Bylo to zapříčiněno opatrností ve vzdálenosti mezi 

lampou a solárním článkem. Lampa o výkonu 150 wattů je již znatelným zdrojem 

tepla, který by v bezprostřední blízkosti (cca 2 cm) od solárního článku mohl 

způsobit jeho nevratné poškození vyvolané vysokou teplotou. Celý grafický záznam 

lze interpretovat jako strmý růst proudu v závislosti na hodnotách napětí od 1,4 V 

do 1,6 V. 

Rozkladné napětí jsme zpozorovali cca při hodnotě 1,24 V. Jeho teoretická 

hodnota je 1,23 V. Přepětí je v našem případě 0,01 V, což je velmi nepatrná 

odchylka, která může být způsobená naší chybou nepřesného vizuálního zachycení 

přesné hodnoty rozkladného napětí. Do tabulky měřených hodnot jsme 

zaznamenávali hodnoty od 1,44 V do 1,57 V. 
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Objem 13 ml vodíku v elektrolyzéru jsme plnili cca 50 min při použití lampy 

o výkonu 150 wattů ve vzdálenosti 20 cm mezi lampou a solárním článkem. 

Nutné je si dát pozor na elektrické kontakty a těsnění gumových hadiček. 

Při použití lampy o výkonu 150 wattů je vhodné ji mít umístěnou na nějakém 

podkladě, jenž slouží jako tepelný izolant z důvodu značného zahřívání v průběhu 

svícení. 
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3.7.4 Charakteristika palivového článku 
(instrukce pro učitele na SŠ) 

Experiment je zpracován podle návodu k soupravě Schülerübungkasten 

Komplett [Brennstoffzelle Solar-Wasserstoff-Technologie] - Palivový článek 

solárně-vodíková technologie firmy HELIOCENTRIS (obr. 3-1). 

MATERIÁL: PŘÍDAVNÉ KOMPONENTY: 

solární článek lampa 100-150 wattů 

elektrolyzér destilovaná voda 

palivový článek 

měřící centrála 

4 kabely 

2 delší gumové hadičky 

2 kratší gumové hadičky 

2 gumové zátky 

Solární článek 

Obrázek 3-5: Schéma zapojení jednotlivých částí soupravy pro experiment -

Charakteristika palivového článku [55] 
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Bezpečnostní pokyny: 

Dbejte instrukcí v manuálu! 

V průběhu experimentu mějte nasazené ochranné brýle a vyhýbejte se 

případným zdrojům tepla! 

POZOR - solární článek se může zahřívat! 

Před začátkem experimentování se seznamte s bezpečnostními pokyny pro práci 

v laboratoři! 

Pracujte jen pod dozorem učitele! 

Pracovní postup: 

1. Sestavte jednotlivé komponenty soupravy dle obr. 3-5. Dbejte správného 

polování kabelů při připojení elektrolyzéru a palivového článku! 

2. Vyzkoušejte, zda jsou gumové hadičky pevně připevněny a těsní jak na straně 

elektrolyzéru, tak i palivového článku. Nastavte přepínač na měřící centrále 

do polohy OFFEN (Otevřeno). 

3. Ujistěte se, že oba zásobníky plynu jsou naplněny destilovanou vodou 

po značku 0 ml. Vzdálenost mezi solárním článkem a lampou nastavte tak, 

aby osvětlený solární článek poskytoval konstantní proud (mezi 200 až 300 

mA). Vzdálenost mezi lampou a solárním článkem musí být taková, aby byly 

zřetelné vyvíjející se bublinky plynů. 

4. Plňte zhruba 5 minut celý systém: elektrolyzér, palivový článek a gumové 

hadičky vznikajícími plyny. Nastavte přepínač na měřící centrále, která je 

připojena k elektrickému obvodu, na 3 minuty do polohy „3 Q". Poté byste 

měli na ampérmetru měřící centrály pozorovat proud. Následně nastavte 

přepínač opět do polohy OFFEN (Otevřeno), aby se mohly znovu vyvíjet 

zásobní plyny. 

5. Odpojte na krátký čas zdroj proudu od elektrolyzéru a uzavřete obě krátké 

gumové hadičky na palivovém článku gumovými zátkami (viz. obr. 3-6). 
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Kyslík (O2) PALIVOVÝ Vodík (H2) 

z elektrolyzéru ČLÁNEK z elektrolyzéru 

Obrázek 3-6: Schéma palivového článku [56] 

6. Sestavte znovu pouze solární článek a elektrolyzér a vyvíjejte plyny 

v zásobnících elektrolyzéru. Přerušte spojení, bude-li na straně vodíku (H2) 

vyvinuto alespoň 10 ml plynu. 

7. Odstraňte kabely mezi solárním článkem a elektrolyzérem a využijte jich 

při spojení voltmetru měřící centrály a palivového článku (viz. obr. 3-7). 

Palivový článek 
M B K B B i H f f i l H i 

Obrázek 3-7: Schéma zapojení soupravy bez solárního článku [57] 
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8. Následně měřte pouze charakteristiku palivového článku prostřednictvím 

různých variací odporu, který nastavíte přepínačem měřící centrály. Začněte 

na pozici OFFEN (klidové napětí) a jděte od velkých hodnot odporů 

prostřednictvím otáčení přepínače až k těm nejmenším. Zaznamenejte 

pro každou pozici určitého odporu příslušnou hodnotu napětí [V], proudu 

[mA] a samozřejmě i odporu [Q]. Čekejte před odečtením hodnoty cca 30 

sekund. Zaznamenejte hodnoty do tabulky. Výsledky zaznamenejte 

i pro hodnoty LAMPE (svítící žárovka) a MOTOR (motor otáčející barevným 

kolečkem). 

9. Po zapsání hodnot nastavte opět přepínač do pozice OFFEN a odstraňte 

gumové zátky z hadiček palivového článku - zbývající plyny tak mohou 

uniknout. 
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Vzor tabulky 

Pořadí Proud [mA] Napětí [V] Odpor [O] - stanovený Odpor [O] - vypočtený 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Vyhodnocení: 

1. Nakreslete U-I charakteristiku palivového článku, přičemž hodnoty proudu 

[mA] by měly být vyneseny na ose x, hodnoty napětí [V] na ose y. 

2. Interpretujte U-I charakteristiku palivového článku. 

3. Zaznamenejte do U-I grafu i hodnotu proudu [mA] a napětí [V] a pro svítící 

žárovku (LAMPE) a motor točícího se kolečka (MOTOR). 

4. Nakreslete P-I charakteristiku palivového článku. 

(Výkon [mW] = Napětí [V] x Proud [mA]) 

5. Spočtěte hodnotu výkonu pro svítící žárovku (LAMPE) a motor otáčejícího 

se kolečka (MOTOR). Vyneste tyto hodnoty do P-I charakteristiky 

palivového článku. 

Interpretace: 

Chceme-li porozumět charakteristice palivového článku, musíme si nejprve 

připomenout charakteristiku elektrolyzéru - viz předchozí experiment. Procesy 

probíhající v palivovém článku jsou inverzní k procesům v elektrolyzéru. 

Při elektrolýze vody musíme dodat nej menší rozkladné napětí 1,23 V, aby mohlo 

dojít k samotnému průběhu elektrolýzy. Zpravidla však bývá zapotřebí ještě většího 

napětí (přepětí). 
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U palivového článku, jenž je svou podstatu galvanickým článkem, se 

na stejném základě v malém množství produkuje napětí, připustíme-li teoreticky 

stanovenou očekávanou hodnotu. 

Také zde je ovlivněn materiál elektrod a vrstva katalyzátoru vnitřním odporem, 

teplotou a množstvím přiváděných plynů H2 a O2. 

U velmi malého nebo prakticky žádného odběru elektrického proudu činí napětí 

palivového článku přibližně 0,9 V. Toto napětí může být také označováno v analogii 

ke galvanickému článku jako klidové napětí. Klidové napětí u palivového článku 

je větší s přiváděným větším množstvím plynů a jejich čistotou. Čím větší proud je 

z palivového článku odebírán, tím napětí na palivovém článku klesá. 

V praxi se snažíme provozovat palivový článek za co možná nejvyšších hodnot 

proudu a tedy co možná nejvyššího výkonu (viz. graf 3 na obr. 3-9). 

Proud [mA] 

Obrázek 3-8 (Graf 2): Charakteristika palivového článku při odběru proudu [58] 
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Proud [mA] 

Obrázek 3-9 (Graf 3): Křivka výkonu palivového článku [59] 
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Obměna experimentu: 

Při dalším experimentu můžete sejmout gumovou hadičku na straně kyslíku 

v palivovém článku a potřebný kyslík využít přímo ze vzduchu. Vodík musíte však 

i nadále odebírat z elektrolyzéru, kde jej stále připravujte elektrolýzou destilované 

vody. 

Výsledkem je, že křivka charakteristiky palivového článku při použití 

vzdušného kyslíku se při vyšších hodnotách proudu razantněji láme oproti hodnotám 

při použití čistého kyslíku z elektrolyzéru (viz. graf 4 na obr. 3-9). 

Experiment také ukazuje, že při malé hodnotě přepětí proud exponenciálně 

stoupá. V tomto případě určuje hodnota proudu míru katalytických procesů 

na elektrodách. Při velkých přepětích na palivovém článku jsou rozhodující 

především přísun a koncentrace plynů. Rozdíly v přívodu plynů mohou tedy způsobit 

velké odchylky v hodnotách proudu. [60] 

o 50 100 150 200 

Proud [mA] 

Obrázek 3-10 (Graf 4): Charakteristika palivového článku pro čistý kyslík a vzduch 

[61] 

110 



3.7.5 Charakteristika palivového článku 
(instrukce pro studenty na SŠ) 

Experiment je zpracován podle návodu k soupravě Schülerübungkasten Komplett 

[Brennstoffzelle Solar-Wasserstoff-Technologie] - Palivový článek solárně-vodíková 

technologie firmy HELIOCENTRIS (obr. 3-1). 

MATERIÁL: PŘÍDAVNÉ KOMPONENTY: 

solární článek lampa 100-150 wattů 

elektrolyzér destilovaná voda 

palivový článek 

měřící centrála 

4 kabely 

2 delší gumové hadičky 

2 kratší gumové hadičky 

2 gumové zátky 

Solární článek 

Obrázek 3-5: Schéma zapojení jednotlivých částí soupravy pro experiment -

Charakteristika palivového článku [55] 
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Bezpečnostní pokyny: 

Dbejte instrukcí v manuálu! 

V průběhu experimentu mějte nasazené ochranné brýle a vyhýbejte se 

případným zdrojům tepla! 

POZOR - solární článek se může zahřívat! 

Před začátkem experimentování se seznamte s bezpečnostními pokyny pro práci 

v laboratoři! 

Pracujte jen pod dozorem učitele! 

Úvod: 

Princip kyslíko-vodíkového palivového článku je inverzní k elektrolýze. 

Charakteristika palivového článku ukazuje, jak se proud odebíraný z palivového 

článku mění v souvislosti s měřeným napětím. 

Příprava vodíku a kyslíku v elektrolyzéru působením solárního proudu. 

Následné využití těchto plynů k zásobení palivového článku. Zjištění závislosti mezi 

odebíraným proudem a napětím palivového článku. 

Obrázek 3-11: Palivový článek [62] 

Cíl: 
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Pracovní postup: 

1. Sestavte jednotlivé komponenty jak ukazuje obr. 3-5. Využijte plyny 

z elektrolyzéru, abyste odstranili nahromaděný vzduch v aparatuře. 

2. Dbejte, aby všechny elektrické spoje byly zastrčeny důsledně a podle správné 

polarity - „Vždy cti barvu." Nechte si před začátkem experimentování 

zkontrolovat sestavenou aparaturu učitelem nebo učitelkou. 

3. Elektrolytický proud by měl dosahovat přibližně hodnoty 200 - 300 mA. 

Plňte zhruba 5 minut celý systém vznikajícími plyny a nastavte přepínač 

na měřící centrále na 3 minuty do polohy „3 Q". Poté byste měli 

na ampérmetru měřící centrály pozorovat proud. Následně nastavte přepínač 

opět do polohy OFFEN (Otevřeno), aby se mohly znovu vyvíjet zásobní 

plyny - také na 3 minuty. 

4. Vyzkoušejte si, jak se bude měnit proud i napětí palivového článku, 

budeme-li nastavovat na měřící centrále různé varianty odporů. Začněte od 

pozice OFFEN (Otevřeno) a postupně snižujte odpor přepínačem měřící 

centrály. Počkejte u každého měření (hodnoty odporu) nejméně 30 sekund, 

předtím než zanesete naměřené hodnoty (proud a napětí) do tabulky. 

Zaznamenejte také hodnoty proudu a napětí pro pozici MOTOR (motor 

otáčejícího se barevného kolečka) a LAMPE (svítící žárovka). 

Protokol s naměřenými hodnotami a vyhodnocení: 

1. Nakreslete schéma uspořádání jednotlivých částí a vysvětlete, proč jsou 

jednotlivé komponenty spojeny s jinými. 

2. Sestavte vhodnou tabulku naměřených hodnot a naměřené údaje 

zaznamenejte buďto na papír nebo zpracujte ve vhodném tabulkovém 

editoru (např. MS Excel). 

3. Nakreslete U-I křivku palivového článku s hodnotami proudu [mA] 

na ose x a hodnotami napětí [V] na ose y. Určete maximální napětí 

palivového článku. Zaneste do grafu také zaznamenané hodnoty 

pro LAMPE a MOTOR. 

4. Diskutujte nad vývojem U-I křivky. 
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5. Nakreslete křivku pro závislost výkonu palivového článku na proudu. 

Na horizontální ose x zaneste hodnoty proudu [mA] a na vertikální ose y 

hodnoty pro výkon [mW]. Do křivky zaneste i body pro MOTOR 

a LAMPE. 

6. Diskutujte nad průběhem závislosti proudu [mA] na výkonu [mW] 

]palivového článku. 

7. Zhodnoťte experimentální postup, který jste použili. Zjistěte, které 

bezpečnostní opatření jste učinili při experimentování. Popište, zda jste 

se setkali během experimentování s nějakými obtížemi a jak jste je případně 

vyřešili. 

8. Navrhněte nějaké možnosti zlepšení tohoto experimentu. 

Otázky: 

1. Maximální dosažené napětí kyslíko-vodíkového palivového článku by mělo 

mít hodnotu 1,23 V. Srovnejte jej s vašim experimentálně zjištěným 

maximálním napětím na kyslíko-vodíkovém palivovém článku. 

2. Pokud se vaše hodnota neshoduje s teoretickou hodnotou, snažte se zjistit 

odkud plyne rozdíl mezi oběma hodnotami. 

Doplňující úlohy: 

Odstraňte gumovou hadičku mezi elektrolyzérem a palivovým článkem pouze 

na straně kyslíku (O2) a celý experiment zopakujte znovu s použitím okolního 

vzduchu místo čistého kyslíku z elektrolyzéru. 

Nakreslete U-I diagram při použití okolního vzduchu. 

Vysvětlete rozdíly mezi charakteristikami palivového článku při použití čistého 

kyslíku a okolního vzduchu [63]. 
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3.7.6 Z laboratorního protokolu 

Vlastní provedený experiment: 

Experiment jsme prováděli s lampou o výkonu 150 wattů. Její vzdálenost 

od solárního článku byla 20 cm. Schéma zapojení elektrického obvodu jsme dodrželi 

dle návodu. Všechna prováděná měření jsme alespoň 4 x opakovali z důvodu 

obtížného vizuálního zachycení požadovaných hodnot. 

Naměřené hodnoty: 

Pořadí Proud [mA] Napětí [V] Odpor [fi] - stanovený Odpor [fi] - vypočtený 

1. 0 0,94 0 0 

2. 4 0,91 200 227,5 

3. 9 0,9 100 100 

4. 11 0,89 MOTOR 80,9 

5. 17 0,87 50 51,2 

6. 58 0,8 LAMPE 13,8 

7. 75 0,76 10 10,1 

8. 136 0,7 5 5,2 

9. 200 0,62 3 3,1 

10. 314 0,51 1 1,6 

Tabulka 3-2: Tabulka závislosti napětí na proudu v palivovém článku při určitém 

nastaveném odporu a za použití kyslíku z elektrolyzéru 
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Graf 3-2: Charakteristika palivového článku při použití kyslíku z elektrolyzéru 

Pořadí Proud [mA] Napětí [V] Výkon [mW] 

1. 0 0,94 0 

2. 4 0,91 3,64 

3. 9 0,9 8,1 

4. 11 0,89 9,79 

5. 17 0,87 14,79 

6. 58 0,8 46,4 

7. 75 0,76 57 

8. 136 0,7 95,2 

9. 200 0,62 124 

10. 314 0,51 160,14 

Tabulka 3-3: Tabulka závislosti proudu na výkonu v palivovém článku při použití 

kyslíku z elektrolyzéru 
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Proud [mA] 

Graf 3-3: Výkon palivového článku při použití kyslíku z elektrolyzéru 

Pořadí Proud [mA] Napětí [V] Odpor [fi] - nastavený Odpor [fi] - vypočtený 

1. 0 0,89 0 0 

2. 4 0,88 200 220 

3. 8 0,86 100 107,5 

4. 10 0,85 MOTOR 81 

5. 16 0,83 50 51,9 

6. 56 0,75 LAMPE 13,4 

7. 64 0,64 10 10 

8. 66 0,34 5 5,1 

9. 70 0,21 3 3 

10. 75 0,09 1 1,2 

Tabulka 3-4: Tabulka závislosti napětí na proudu v palivovém článku při určitém 

nastaveném odporu a za použití vzdušného kyslíku 
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Graf 3-4: Charakteristika palivového článku při použití vzdušného kyslíku 
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Graf 3-5: Srovnání charakteristik palivového článku při použití kyslíku 
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Naměřené hodnoty při použití reversibilního palivového článku modelu autíčka 

Hydro-Genius® firmy Heliocentris 

(Možnost srovnání s modelem PEM-palivového článku soupravy 

Schülerübungkasten Komplett [Brennstoffzelle Solar-Wasserstoff-Technologie] — 

Palivový článek solárně-vodíková technologie firmy HELIOCENTRIS.) 

Pořadí Proud [mA] Napětí [V] Odpor [fi] - nastavený Odpor [fi] - vypočtený 

1. 0 0,92 0 0 

2. 4 0,91 200 227,5 

3. 9 0,9 100 100 

4. 11 0,88 MOTOR 80 

5. 16 0,82 50 51,2 

6. 58 0,8 LAMPE 13,8 

7. 74 0,75 10 10,1 

8. 113 0,6 5 5,3 

9. 162 0,5 3 3,1 

10. 267 0,35 1 1,3 

Tabulka 3-6: Tabulka závislosti napětí na proudu v reversibilním palivovém článku 

modelu autíčka Hydro-Genius® při určitém nastaveném odporu 
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Proud [mA] 

Graf 3-6: Charakteristika reversibilního palivového článku modelu autíčka 

Hydro-Genius® 

Pořadí Proud [mA] Napětí [V] Výkon [mW] 

1. 0 0,92 0 

2. 4 0,91 3,64 

3. 9 0,9 8,1 

4. 11 0,88 9,68 

5. 16 0,82 13,12 

6. 58 0,8 46,4 

7. 74 0,75 55,5 

8. 113 0,6 67,8 

9. 162 0,5 81 

10. 267 0,35 93,45 

Tabulka 3-7: Tabulka závislosti proudu na výkonu v reversibilním palivovém článku 

modelu autíčka Hydro-Genius® 
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Proud [mA] 

Graf 3-7: Výkon reversibilního palivového článku modelu autíčka Hydro-Genius® 

Závěr: 

Opět je důležité dbát, aby ampérmetr byl v elektrickém obvodu zapojen sériově 

a voltmetr paralelně. 

Dle fyzikálního zákona: R=U/I je patrné, že s rostoucím proudem bude ubývat 

napětí na palivovém článku. Maximálního napětí jsme na palivovém článku dosáhli 

při hodnotě 0,94 V. Teoretická hodnota maximálního napětí činí 1,23 V. Ovšem tato 

hodnota je maximální a my jsme dosahovali pouze nižších hodnot. Při nabíjení 

elektrolyzéru protékal obvodem elektrický proud cca 201 mA. Při vyhodnocování 

grafů jsme pro přehlednost použili exponenciálních (graf 3-2; graf 3-6) nebo 

polynomických (graf 3-3; graf 3-7) spojnic trendu jednotlivých bodů. 

Srovnáním obrázku 3-8 a grafu 3-2 (Charakteristika palivového článku) je také 

zřejmý pokles napětí v závislosti s rostoucím proudem, avšak hodnoty proudu 

nedosahují hodnot k 500 mA, ale pouze k 320 mA. To je zapříčiněno především 

nedostatečně malým odporem, kdy jsme měli k dispozici na měřící centrále pouze 

nejnižší hodnotu 1 Q. 

Srovnáním obrázku 3-9 a grafu 3-3 jasně vyplývá z výpočtu (P = I x U), že 

i hodnota nej vyššího výkonu dosahuje oproti teorii jen 160 mW. Avšak strmý růst 

výkonu v závislosti na proudu je více než jasný. 
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Srovnáním hodnot závislostí charakteristik palivového článku při použití 

kyslíku z elektrolyzéru a vzdušného kyslíku (graf 3-5) je patrnější razantnější pokles 

napětí a proudu při menším zatížení článku využívajícího vzdušný kyslík. To je 

zapříčiněno především relativně malým obsahem čistého kyslíku ve vzduchu (okolo 

21 %). 

Jen pro srovnání jsme uvedli naměřené hodnoty pro reversibilní palivový 

článek modelu autíčka Hydro-Genius® firmy Heliocentris (tabulka 3-6, graf 3-6 

a graf 3-7). 

Prakticky všechny tři tabulky naměřených hodnot udávají odpor motorku cca 

80 Q (MOTOR) a svítící žárovky cca 13 Q (LAMPE). Výkon vyplývá také ze všech 

tří tabulek stejný: cca 10 mW pro motorek (MOTOR) a cca 46 mW pro svítící 

žárovku (LAMPE). Tabulky jsme rozšířili o experimentálně vypočtenou hodnotu 

odporu z naměřených hodnot. 

Důvodů získání odlišných hodnot oproti teorii se nabízí hned několik. Ten 

nejpodstatnější souvisí s vnitřním odporem palivového článku [Ri], který je nutno 

brát v úvahu při výpočtu svorkového napětí [U]: 

U = Ue - i R i 

Přičemž Ue - je elektromotorické napětí, i - elektrický proud, Ri - vnitřní 

odpor. 

Elektromotorické napětí na galvanickém článku vzniká z rozdílu potenciálů 

na elektrodách, elektrické potenciály jsou důsledkem chemických reakcí mezi 

elektrodami a elektrolytem. Elektromotorické napětí zdroje [Ue] vypočteme: 

Ue = i (R + Ri) i - proud; R - vnější odpor; Ri - vnitřní odpor 

Ue = i R + IRi 

Vnitřní odpor palivového článku může vznikat jednak pomalým průchodem 

kationtů H+, dále pak nečistotami na povrchu elektrod a PEM-membrány a nakonec 

i nečistotami v destilované vodě. To vše pak má za následek vyprodukované pouze 

nízké napětí a proud. Obecně můžeme konstatovat, že tento palivový článek je 

zástupcem tzv. měkkých zdrojů proudu - to znamená., že při jejich zatížení nějakým 

elektrickým odporem ihned klesá jejich napětí. Právě z těchto důvodů plyne rozdíl 

maximální teoretické a experimentální hodnoty napětí dosažené v palivovém článku. 
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Jisté nepřesnosti mohly být dány také vizuálním odečítáním hodnot, kdy jsme 

museli obzvláště v případě použití kyslíku z elektrolyzéru hodnoty odečítat poměrně 

rychleji než v případě použití vzdušného kyslíku. Jediné, co bychom navrhovali pro 

zlepšení tohoto experimentu je využití tzv. „tlaček" upevněných na přívodních 

hadičkách, které umožňují pomalejší průchod plynů palivovým článkem. 

Obecně bychom pro tento i předešlý experiment doporučili spojit měření napětí 

a proudu palivového článku s některým z měřících systémů propojených s počítačem 

(např. ISES, IP-COACH atd.). Byla by tak snížena nepřesnost vizuálního zachycení 

měřených hodnot a měřící systém by mohl zaznamenávat data ve velmi krátkých 

časových intervalech a požadovaný graf přímo zobrazovat na monitoru počítače. 
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3.7.7 Co pohání model autíčka s palivovým článkem? 
(experiment pro nižší stupeň gymnázia) 

Obrázek 3-12: Hydro-Genius® model autíčka s palivovým článkem 

Experiment je zpracován podle návodu k modelovému autíčku s reversibilním 

palivovým článkem Hydro-Genius® firmy HELIOCENTRIS, jež se využívá 

k efektivní demonstraci funkce reversibilního palivového článku (obr. 3-12). 

Cíl: 

Určit druh paliva a stanovit jednotlivé druhy a přeměny energie probíhající 

v palivovém článku modelu autíčka. 

Učební obsah: 

• Vodík může být např. připraven elektrolýzou vody. 

• Vodík je hořlavý plyn a dá se využít jako palivo. 

• Palivo se dá využít jako „zásobník energie". 
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Interpretace: 

Ze solárního článku, který je zdrojem tzv. „čisté elektrické energie", bude 

elektrická energie dodávána do reversibilního palivového článku. Ten při tomto 

procesu bude pracovat jako elektrolyzér a z vody se získá vodík a kyslík, jenž jsou 

její součástí. 

Plyn (např. najímaný ve zkumavce) může být také využit pro důkaz. Jedná se 

o důkaz hořlavosti plynu, kdy se budeme snažit určit, zda se jedná o palivo nebo ne. 

Pomocí tohoto experimentu lze demonstrovat, že vodík je zdrojem a zároveň jakýmsi 

„zásobníkem" energie. 

Při spalování vodíku dochází k přeměně chemické energie na energii tepelnou. 

Žáci mohou vypracovat pro zaznamenání sledu těchto procesů jakýsi „řetězec 

přeměn": 

Světelná 

energie 

Elektrická 

energie 

Chemická 

energie 

Tepelná 

energie 

Pomocí reversibilního palivového článku dochází také k přeměně chemické 

energie (slučování obou vzniklých plynů H2 a O2) na energii elektrickou, jež roztáčí 

kola modelu. 

V následné diskusi může být zdůrazněn význam paliv jako každodenních 

zdrojů energie, využitelných pro velké množství lidských činností. Moderní technika 

nám dnes umožňuje využít energii, jež je skryta ve formě paliv, mnoha způsoby. 

Například jeden z nejstarších a zároveň nejméně ekologických způsobů - spalování 

fosilních paliv a zisku tepelné energie. 

Materiál: 

solární článek 

reversibilní palivový článek 

podvozek modelu autíčka 

2 kabely 

Doplňující součásti: 

lampa 100-150 wattů 

destilovaná voda 

malý trychtýř a zkumavka 

svíčka nebo Bunsenův kahan 
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Bezpečnostní pokyny: 

Dbejte instrukcí v manuálu! 

V průběhu experimentu mějte nasazené ochranné brýle a vyhýbejte se 

případným zdrojům tepla! 

Pracujte jen pod dozorem učitele! 

Obrázek 3-13: Získávání čistého vodíku v reversibilním palivovém článku 

elektrolytickým procesem a jeho zachycení do zkumavky [64] 

Pracovní postup: 

1. Ujistěte se, že oba zásobníky plynů reversibilního palivového článku jsou 

k rysce 0 ml naplněny destilovanou vodou. Spojte elektrickým obvodem 

reversibilní palivový článek se solárním. Pozor: dodržujte polování! Plus pól 

solárního článku musím být spojen s plus pólem reversibilního palivového 

článku a stejně tak i mínus póly. 

2. Nechte působit intenzivní světelný zdroj (pomocí lampičky nebo přímého 

slunečního záření) na solární článek do doby, než bude zásobník vodíku (H2) 

zcela zaplněn plynem. 

3. Naplňte malou zkumavku až po úplný okraj destilovanou vodou. Uzavřete 

zkumavku prstem a ponořte ji dnem vzhůru do válce s destilovanou vodou, 

kde se ve spodní části nachází vodík (H2). Pokuste se přitom ztratit co 
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nejmenší množství vody. Zachytávejte stoupající bublinky vodíku do doby, 

než bude zkumavka naplněna dostatečným množstvím plynu (obr. 3-13). 

4. Následně rychle přiložte zkumavku dnem k hořícímu kahanu nebo svíčce 

a pozorujte, co se bude dít. 

5. Umístěte reversibilní palivový článek na podvozek modelu autíčka a spojte 

kabely elektrický motorek s reversibilním palivovým článkem. Pozor: plus 

pól elektromotorku musím být spojen s plus pólem reversibilního palivového 

článku a stejně tak i mínus póly [65]. 

Úlohy: 

1. Co se stane, přiložíme-li zkumavku naplněnou plynem k plameni kahanu 

nebo svíčky? 

2. K jakým změnám forem energie při tom došlo? 

3. Je bezpečné pracovat s vodíkem v blízkosti otevřeného plamene? Znáte 

z historie nějakou tragickou událost ve spojitosti s plynným vodíkem? 

4. Zaznamenejte řetězec změn forem energie, které proběhly od osvitu solárního 

panelu až po roztočení kol modelu autíčka? 

5. Je označení „palivo" pro vodík v palivovém článku správné? Jak by mohl být 

výstižněji nazván? Co děláme ještě v dnešní době s palivy? 
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3.7.8 Z laboratorního protokolu 

Vlastní provedený experiment: 

Reversibilní palivový článek z modelu autíčka jsme plnili cca 50 min (doba 

potřebná k získání objemu asi 13 ml vodíku). Jako zdroj světelné energie při plnění 

reversibilního palivového článku jsme použili lampu o výkonu 150 wattů 

ve vzdálenosti 20 cm od solárního článku. 

Možná řešení zadaných úloh: 

1. Co se stane, přiložíme-li zkumavku naplněnou plynem kplameni kahanu nebo 

svíčky? 

Po naplnění zkumavky bezbarvým plynem jsme malou zkumavku opatrně 

přemístili k plynovému kahanu (stále dnem vzhůru) a pozorovali, který ze 3 

možných jevů mohl nastat: 

a) nic nepozorujeme (málo plynu ve zkumavce) 

b) ozve se štěknutí - výbuch (byla jímána směs) 

c) hoří - orosení zkumavky (plyn je téměř čistý) 

V našem případě nastala varianta c). Byl patrný téměř bezbarvý plamen, jenž 

po sobě zanechal orosenou zkumavku. To je důkaz, že spalováním plynu 

(vodíku) se vzduchem vzniká voda podle chemické rovnice: 2H2 + O2 ^ 2H2O. 

2. K jakým změnám forem energie při tom došlo? 

Vytváření plynů v reversibilním palivovém článku je charakteristické 

přeměnou elektrické energie na energii chemickou, která se projevuje rozkladem 

vody na vodík a kyslík. Objem vodíku je dvojnásobný oproti objemu kyslíku. 

Tato chemická energie byla tedy přeměněna v plameni kahanu na energii 

tepelnou projevující se zahřátím stěn zkumavky. 
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3. Je bezpečné pracovat s vodíkem v blízkosti otevřeného plamene? Znáte 

z historie nějakou tragickou událost ve spojitosti splynným vodíkem? 

Je velmi nebezpečné pracovat s vodíkem v blízkosti otevřeného ohně. Pokud 

někde objevíme tlakové láhve označené červeným pruhem (naplněny H2) je 

u nich vždy zákaz práce s otevřeným ohněm. 

Z historie asi nejznámější tragická událost, při níž došlo k velmi rychlému 

shoření vodíku, je havárie vzducholodi Hindenburg (obr. 3 - 14). Ta se vzňala 

dne 6. května 1937 nad letištěm v Lakehurstu u New Yorku. Katastrofu nepřežilo 

z devadesáti sedmi lidí na palubě třicet pět osob - třináct cestujících a dvaadvacet 

členů posádky. Počet mrtvých rozšířil i jeden člověk z pozemního personálu 

zasažený padajícími troskami. 

Obrázek 3-14: Havárie vzducholodi Hindenburg dne 6. května 1937 nad letištěm 

v Lakehurstu u New Yorku [66] 

4. Zaznamenejte řetězec změn forem energie, které proběhly od osvitu solárního 

panelu až po roztočení kol modelu autíčka? 
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5. Je označení „palivo " pro vodík v palivovém článku správné? Jak by mohl být 

výstižněji nazván? Co děláme ještě v dnešní době s palivy? 

Slovo palivo pro nás znamená v klasickém pojetí především látku, jejímž 

spálením vznikne tepelná energie, která je následně využívána. Např. spálením 

benzínu v klasickém spalovacím motoru dojde k přeměně energie tepelné 

na mechanickou, která roztáčí kola jedoucího auta. Ovšem u palivových článků 

nedochází ke klasickému spalování vodíku, tedy k vytvoření jakési formy tepelné 

energie, ale k přímé přeměně energie chemické na elektrickou, která je následně 

dodávána do elektromotorku modelu, který se začne pohybovat. Mohli bychom 

tedy v tomto případě vodík místo paliva označit jako „zásobník energie". 

V dnešní době rozlišujeme několik druhů paliv. Ať se již jedná o klasická 

paliva jako např. benzín, nafta, uhlí, zemní plyn, která se průmyslově využívají 

k získávání energie tepelné a následně energie elektrické, na níž je vystavěn 

dnešní celosvětový průmysl. V současnosti se však stále více dostávají 

do popředí tzv. alternativní zdroje energie, které oproti klasickým zdrojům 

nezatěžují životní prostředí škodlivými emisemi. Ty reprezentuje především 

energie slunce, vody a větru, která za pomoci různých zařízení může tyto zdroje 

energie přeměnit na elektrickou energii a tu dále využít. Bez opomenutí by také 

nemělo zůstat ani spalování biomasy, které již tvoří 11 % celosvětových 

energetických zdrojů. 
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3.7.9 Vodík jako „nosič energie" 
(experiment pro nižší stupeň gymnázia) 

Experiment je zpracován podle návodu k modelovému autíčku s reversibilním 

palivovým článkem Hydro-Genius® firmy HELIOCENTRIS, jenž se využívá 

k efektivní demonstraci funkce reversibilního palivového článku (obr. 3-12). 

Cíl: 

Stanovit podmínky rozjezdu modelu autíčka. Provést „uložení" sluneční 

energie prostřednictvím reversibilního palivového článku v energii chemickou (vznik 

H2 a O2). a tu následně přeměnit opět v energii elektrickou, která bude dostatečně 

napájet elektromotorek modelu autíčka. 

Učební obsah: 

• Energie může být uložena ve formě paliva. 

• Energie může být kdykoliv v potřebném množství využita, prostřednictvím 

zpracování různých forem paliv. 

Doprovodná činnost: 

Žákyně a žáci mohou diskutovat o vývoji stavu našeho hospodářství, který by 

nastal bez dostatečného množství energetických zdrojů. Možné je i zamyšlení nad 

souvislostí mezi omezenými zásobami fosilních paliv a jejich současným využíváním 

v rámci celosvětových zdroj ů energie. 

Interpretace: 

Výkon solárního článku (obzvláště dodávaný proud) je velmi malý (v řádech 

stovek mA) nato, aby uvedl do pohybu elektromotorek, který roztáčí kola modelu. 

Teprve intensivním osvětlením blízko stojící lampy, nebo paralelním zapojením 

několika solárních článků, můžeme uvést model autíčka do provozu. 

Budeme-li solární energii „ukládat" pomocí reversibilního palivového článku 

ve formě plynného vodíku z vody a tento naplněný palivový článek bude pomocí 

kabelů spojen s elektromotorkem, pak by měl být výkon dostačující, aby se model 
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autíčka uvedl do pohybu kdykoliv bez závislosti na zdroji světelné energie 

(akumulace energie). 

Prostřednictvím uloženého paliva (vodíku) můžeme kdykoliv tuto „elektrickou 

energii, jež pohání elektromotorek" využít. U palivových článků je potřeba 

zdůraznit, že vodík je především nosičem energie! 

Tato alternativa se jistě jeví výhodnější, než jen přímé využívání sluneční 

energie, kdy jsme značně omezeni její intenzitou. 

Naše průmyslově-energetické hospodářství klade důraz na to, využít paliva 

kdykoliv, aby plně uspokojila poptávku energie na trhu. Současně využívané zdroje 

energie byly „vyrobeny" před milióny let. Tak vznikla ropa, uhlí, zemní plyn, které 

jsou „zásobami a zdroji energie". Ovšem budeme-li spalovat každý den takové 

množství fosilních paliv jako je tomu nyní, jak bude naše planeta vypadat za 100 let? 

Materiál: Doplňující součásti: 

solární článek lampa 100-150 wattů 

reversibilní palivový článek destilovaná voda 

podvozek modelu autíčka 

2 kabely 

Bezpečnostní pokyny: 

Dbejte instrukcí v manuálu! 

V průběhu experimentu mějte nasazené ochranné brýle a vyhýbejte se 

případným zdrojům tepla! 

Pracujte jen pod dozorem učitele! 

...... 
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Obrázek 3-15 (a): Upevnění solárního článku k podvozku modelu autíčka. 

Obrázek 3-15 (b): Solární článek propojený s reversibilním palivovým článkem [67] 

Pracovní postup: 

1. Upevněte solární článek k modelu autíčka (obr. 3-15 (a)). Spojte pomocí 

kabelů solární článek a elektromotor. Dbejte, aby solární článek nikde 

nezachytával o kola a tím nedošlo k zbytečnému tření. 

2. Pomocí lampičky ozařujte solární článek z dostatečné blízkosti a pozorujte, 

zda motorek uvede kola autíčka do pohybu. 

3. Po této části přestavte celý systém dle obrázku 3-15 (b). Spojte ozařovaný 

solární článek s naplněným reversibilním palivovým článkem. Dbejte, aby 

barvy kabelů souhlasily se zástrčkami. 

4. Ujistěte se, že oba válce jsou naplněny destilovanou vodou a jejich hladiny 

sahají přesně na rysku 0 ml. Vznikající bezbarvé plyny budou vytlačovat 

hladinu destilované vody. Pokus provádějte do doby, než bude prakticky 

všechna destilovaná voda vytlačena ze zásobníku vodíku. 

5. Umístěte reversibilní palivový článek, který je naplněn plyny, na podvozek 

modelu autíčka a kabely jej spojte s elektromotorkem [68]. 

Úlohy: 

1. Které podmínky osvětlování lampou jsou dostačují, aby se model autíčka dal 

do chodu? 

2. Mohli bychom nějak zlepšit jízdní podmínky a vlastnosti modelu autíčka? 

Kde si myslíte, že jsou největší ztráty při pohybu modelu? 

3. Proč jede model lépe, když je jako zdroj energie využit reversibilní palivový 

článek s naplněnými zásobníky plynu, než v případě pohonu pomocí 

osvětlovaného solárního článku? 

4. Jakou funkci má v tomto případě vodík? 
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5. Které podobné látky znáte, které využívá naše hospodářství a plní stejnou 

funkci jako vodík při tomto experimentu - tzn. energetické zdroje? Co by se 

mohlo stát, kdybychom tyto látky najednou neměli k dispozici? 

134 



3.7.10 Z laboratorního protokolu 

Vlastní provedený experiment: 

Reversibilní palivový článek z modelu autíčka jsme plnili cca 50 min (doba 

potřebná k naplnění objemu asi 13 ml vodíku). Jako zdroj světelné energie jsme 

použili lampu o výkonu 150 wattů ve vzdálenosti 20 cm od solárního článku. 

Možná řešení zadaných úloh: 

1. Které podmínky osvětlování lampou jsou dostačují, aby se model autíčka dal 

do chodu? 

Zkoušeli jsme model autíčka rozjet při různých vzdálenostech lampy 

od solárního článku. Ovšem podařilo se nám to až ve vzdálenosti cca 12 cm mezi 

lampou a solárním článkem. Pokoušeli jsme se také použít méně výkonnou 

lampu (o výkonu 20 wattů), pak se nám ovšem model do chodu nepodařilo uvést 

vůbec. Dle našich zjištění je pro solární články nejlepší přímé a intenzivní solární 

záření. 

2. Mohli bychom nějak zlepšit jízdní podmínky a vlastnosti modelu autíčka? Kde 

si myslíte, že jsou největší ztráty při pohybu modelu? 

Nejlepší jízdní podmínky pro tento model autíčka jsou především na rovném 

hladkém povrchu, kde vznikají nej menší ztráty z důvodu nej menšího zatížení 

„nápravy" autíčka. Největší ztráty u tohoto typu modelu autíčka Hydro-Genius® 

spatřujeme především v ozubených převodech, kde dochází ke značným 

mechanickým ztrátám. Tyto převody jsou často velmi uvolněné a pohyblivé. 

Také řešení, kdy je jedno z těchto ozubených kol vyrobeno z umělé hmoty, není 

zrovna nejlépe zvoleno z důvodu rychlého opotřebení umělé hmoty ve spojení 

s kovovým kolečkem. I motorek tohoto modelu je velmi nízkého výkonu 

a k částečným ztrátám může dojít i při kontaktu mezi vodiči elektrické energie 

a spoji motorku. Obecně bychom doporučovali ozubená kolečka často ošetřovat 

čištěním a mazáním, neboť nejsou jinak zakryta vůči vnějším vlivům. 
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3. Proč jede model lépe, když je jako zdroj energie využit reversibilní palivový 

článek s naplněnými zásobníky plynu, než v případě pohonu pomocí 

osvětlovaného solárního článku? 

Reversibilní palivový článek poskytuje oproti zdroji světelné energie konstantní 

napětí a proud po celou dobu syntézy vodíku a kyslíku na elektrodách. A navíc 

umožňuje využívat elektrickou energii i v době, kdy není k dispozici žádný 

dostatečně účinný zdroj světla (např. v noci atd.). 

4. Jakou funkci má v tomto případě vodík? 

Vodík má v tomto případě jednak funkci média, v němž je uložena energie pro 

pozdější využití. A jednak je v palivovém článku využit jako nosič energie - jeho 

prostřednictvím dochází v palivovém článku k přeměně energie chemické 

na elektrickou. 

5. Které podobné látky znáte, které využívá naše hospodářství a plní stejnou 

funkci jako vodík při tomto experimentu - tzn. energetické zdroje? Co by se 

mohlo stát, kdybychom tyto látky najednou neměli k dispozici? 

Ve světě se dnes (ke konci roku 2004) využívají jako energetické zdroje 

v největší míře fosilní paliva (uhlí 23 %, ropa 35 %, zemní plyn 21 %), v menší 

míře i uran (7 %) a na významu začínají nabývat i tzv. obnovitelné zdroje energie 

(voda 2 %, biomasa 11 %, ostatní 1 %). Energie ze všech jmenovaných zdrojů 

je spotřebovávána nejvíce v elektroenergetice, teplárenství, dopravě, průmyslu, 

domácnostech a službách. 

Životnost v současnosti ověřených zásob uhlí je odhadována na více než 200 

let, zásoby ropy a zemního plynu budou při zachování současných trendů 

vyčerpány už kolem poloviny 21. století (ropa přibližně za 40 let, zemní plyn 

za 65 let). Přitom je třeba zvažovat i negativní ekologický dopad využívání 

fosilních zdrojů, zvláště pak uhlí, na životní prostředí. Výzkumy prováděné 

v arktických oblastech potvrdily, že koncentrace CO2 v ovzduší, která se 

v průběhu posledních 1000 let pohybovala v rozmezí 0,027 až 0,029 obj. %, 

překonala s rozvojem průmyslu od druhé poloviny 19. do 20. století hranici 0,030 

obj. % a dnes po dalším strmém růstu dosahuje už hodnot okolo 0,037 obj. %. 
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Postupné vyčerpávání zásob fosilních paliv, zvláště pak jejich ušlechtilých druhů, 

má spolu s různými politickými vlivy navíc za následek i zvyšování cen surovin. 

Vyčerpávání ložisek ropy způsobuje, že se spotřeba fosilních paliv přesouvá 

na stále méně ušlechtilé druhy s vyšším obsahem škodlivin ve spalinách, zvláště 

pak oxidů síry a dusíku. Odstranění těchto exhalátů je technicky i ekonomicky 

velmi náročné, a i kdyby se je podařilo u většiny spalovacích zařízení vyřešit, 

stále ještě zůstává nebezpečí tvorby „skleníkového efektu" v důsledku akumulace 

CO2 v atmosféře. 

I přes značnou ekologickou zátěž jsou stále tyto suroviny považovány 

za strategické a současný celosvětový obchod je založen na nákupu a prodeji 

právě těchto surovin. Celosvětový průmysl pak tyto zdroje využívá a jejich náhlé 

vyčerpání by znamenalo celosvětový kolaps. Proto musí být zavádění 

alternativních zdrojů energie postupné a pozvolna tak mohou nahrazovat 

současné tradiční zdroje energie. 
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3.7.11 Demonstrace principu palivového článku 
(experiment pro vyšší stupeň gymnázia) 

Dnešní zařízení využívající technologii palivových článků jsou značně 

komplikovaná, využívající speciální materiály a technologie výroby. 

Funkci palivového článku - především v jeho původním nejjednodušším 

uspořádání si však můžeme demonstrovat i ve škole, přičemž nebudeme potřebovat 

žádné speciální komponenty k jeho sestavení s výjimkou dvou platinových drátků. 

Pracovní pomůcky: 

> kádinka (nejlépe 250 ml) s vodným roztokem kuchyňské soli 

> voltmetr 

> 4,5 V baterii 

> propojovací kabely s krokosvorkami 

> 2 platinové drátky jako elektrody 

Pracovní postup: 

Platinové drátky připevníme ke sklenici s roztokem kuchyňské soli, pomocí 

krokosvorek (obr. 3.16) na konci kabelů, jejichž druhé konce spojíme se zdrojem 

elektrického proudu (baterie 4,5V). Propojením elektrického obvodu začne 

ve sklenici probíhat elektrolýza. Na anodě se začne uvolňovat Cl2, na katodě reaguje 

uvolněný Na s vodou za vzniku NaOH a H2. 

Probíhající reakce lze vyjádřit chemickými rovnicemi: 

Anodová reakce: 2C1 - 2e ^ Cl2 

Katodová reakce: 2Na + 2H2O ^ H2 + 2NaOH 

Poté baterii odpojíme a kabely spojíme s voltmetrem. V tuto chvíli začne 

probíhat reakce palivového článku, proces inverzní k elektrolýze. Při elektrolýze 

vzniklý Cl2 a H2, jejichž bublinky jsou z části usazené na elektrodách a z části jsou 

rozpuštěné v elektrolytu, reagují za vzniku HCl podle rovnic: 

Anodová reakce: H2 ^ 2H+ + 2e-

Katodová reakce: Cl2 + 2e ^ 2Cl 

Celková reakce: H2 + Ch ^ 2HCl 
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Obrázek 3-16: Elektrolýza roztoku NaCl [69] 

Obrázek 3-17: Napodobení funkce palivového článku [69] 

Tato elektrochemická reakce je indikována měřeným napětím na voltmetru 

(obr. 3.17), které dosahuje přibližně 1,3 V a postupně klesá. Výkon tohoto 

palivového článku je však zanedbatelný. Vyplývá to z toho, že celková plocha 

třífázového rozhraní - elektroda / elektrolyt / reaktant je velmi malá [69]. 

Interpretace: 

Při ponoření stejných elektrod do téhož elektrolytu je mezi elektrodami nulové 

napětí, protože obě dvojvrstvy jsou stejné. Vyloučené látky (v tomto případě H2 

a Cl2), kterými se elektrody pokryjí, vytvářejí s elektrolytem nové elektrické 

dvojvrstvy a v důsledku toho se na elektrodách objeví polarizační napětí s opačnou 
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polaritou než má napětí zdroje. Jev se nazývá polarizace elektrod. Má-li 

elektrolytem procházet trvalý proud, musí být napětí zdroje větší než horní hranice 

polarizačního napětí . 

Závěr: 

Pokus lze provádět s různými elektrolyty, přičemž v závislosti na chemickém 

složení se bude měnit i napětí článků. 

Abychom si uvědomili význam katalyzátoru na elektrodě, můžeme celý pokus 

opakovat například s měděnou nebo zinkovou elektrodou místo platinové. Také 

elektrolyt může zaměnit a vyzkoušet např. roztok hydroxidu sodného. 
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3.7.12 Z laboratorního protokolu 

Vlastní provedený experiment: 

Z důvodu obtížného získání platinových drátků (především ve školách) jsme 

tento experiment obměnili a platinové drátky (elektrody) jsme nahradili grafitovými 

elektrodami (např. tuhy, z tužek). Při objevu tohoto principu se používaly výhradně 

elektrody platinové, ale stejné elektrochemické reakce probíhají i na grafitových 

elektrodách bez vedlejších reakcí. Také jsme u tohoto experimentu použili dva druhy 

elektrolytu - roztok NaCl a roztok NaOH. Vždy se jednalo o roztoky 0,5 M. Kromě 

elektrod grafitových jsme vyzkoušeli i elektrody z mědi a zinku. 

Výpočty a naměřené hodnoty: 

Příprava 250 ml 0,5 M roztoku NaCl: 

Mr(NaCl) = 22,99 + 35,45 = 58,44 g/mol 

V jednom litru 1 M roztoku NaCl musí být 58,44 g NaCl. Jelikož budeme potřebovat 

0,5 M roztok, musíme původní množství snížit o polovinu, a tak získáme 0,5 M 

roztok v jednom litru - tedy na 29,22 g NaCl. Ale pro experiment je vhodná 250 ml 

kádinka - tedy připravíme si pouze H roztoku. 

1000 ml 29,22 g 

x = (250 x 29,22)/1000 

x = 7.3 g NaCl 

Odvážíme 7,3 g NaCl, který rozpustíme v potřebném množství destilované vody tak, 

abychom získali 250 ml 0,5 M roztoku NaCl. 

250 ml x g 
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Příprava 250 ml 0,5 M roztoku NaOH: 

Mr(NaOH) = 22,99 + 16 + 1 = 39,99 g/mol 

V jednom litru 1 M roztoku NaOH musí být 39,99 g NaOH. Jelikož budeme 

potřebovat 0,5 M roztok, musíme původní množství snížit o polovinu, a tak získáme 

0,5 M roztok v jednom litru - tedy na 19,99 g NaOH. Ale pro experiment je vhodná 

250 ml kádinka - tedy připravíme si pouze H roztoku. 

1000 ml 19,99 g 

250 ml x g 

x = (250 x 19,99)/1000 

x = 4,99 g NaOH 

Odvážíme 4,99 g NaOH, který rozpustíme v potřebném množství destilované vody 

tak, abychom získali 250 ml 0,5 M roztoku NaOH. 

Napětí na elektrodách v 0,5 M roztoku NaCl: 

Grafitové elektrody: 1,12 V 

Měděné elektrody: 0,2 V 

Zinkové elektrody: 0,19 V 

Napětí na elektrodách v 0,5 M roztoku NaOH: 

Grafitové elektrody: 0,44 V 

Měděné elektrody: 0,24 V 

Zinkové elektrody: 0,04 V 

Závěr: 

Při elektrolýze vodného roztoku NaCl za použití grafitových elektrod byl 

patrný mnohem výraznější vývin plynu na katodě - tedy vodíku. Ale po chvíli byl 

i nepatrně znát štiplavý zápach po chlóru. Při použití měděných elektrod 

v elektrolyzovaném roztoku se na anodě začal tvořit po čase nazelenalý zákal -

důkaz, že vyvíjený chlór reagoval s měděnou elektrodou za vzniku chloridu 

mědnatého (2Cl- + Cu2+ ^ CuCl2). Při použití zinkových elektrod 
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v elektrolyzovaném roztoku se na anodě začal tvořit po čase bílý zákal - důkaz, 

že vytvářený chlór reagoval se zinkovou elektrodou za vzniku chloridu zinečnatého 

(2Cl- + Zn2+ ^ ZnCl2). Naopak při zapojení voltmetru se část zákalu opět ztratila, 

což bylo zapříčiněno reversibilním procesem k elektrolýze. 

Obdobně lze experiment provést i s využitím vodného roztoku NaOH. Ovšem 

místo vývinu chlóru na anodě jsme zaznamenali vývin kyslíku. Elektrodové reakce 

byly bez vedlejších probíhajících reakcí. 
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3.8 Diskuse výsledků 

Vyhledávání údajů o palivových článcích bylo hlavním bodem naši pozornosti 

v první části zpracovávání této tématiky a bylo prováděno systematicky několik 

měsíců, počínaje studijním pobytem v Německu. Německé zdroje jsou velmi bohaté 

na informace z této oblasti, na rozdíl od českých, které jich přinášejí jen velmi málo 

a navíc ještě ne příliš systematických. Při procházení německými učebnicemi chemie 

pro vyšší stupeň gymnázia ze začátku 80 let jsme na toto téma narazili v kapitole 

věnované elektrochemickým zdrojům proudu pro vyšší stupeň gymnázia. Naopak 

v českých středoškolských učebnicích chemie toto téma zcela chybí. V ČR 

se můžeme z učebnic chemie pro ZŠ a SŠ dozvědět pouze něco o globálním stavu 

naší planety, či využívání celosvětových energetických zdroj ů, kterým se věnujeme 

v úvodu práce. 

Při vyhledávání informací v českém jazyce jsme narazili jen na jednu ucelenou 

publikaci věnující se palivovým článkům - PORŠ, Zdeněk: Palivové články. Řež : 

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s., 2002. Ovšem pokud bychom chtěli tyto 

informace využít ve škole, museli bychom značně abstrahovat a zjednodušovat. 

Publikace je psána ryze odborným stylem a nevěnuje se školnímu přiblížení této 

technologie. Dále jsme informace získávali především z dnešního nejsilnějšího 

zdroje informací a to internetu s využitím vyhledávače http://www.google.com. 

Z internetu jsme především načerpali spoustu obrazového materiálu, který jsme 

v této práci ještě doplnili naskenovanými obrázky z různých publikací a vlastními 

fotografiemi školních modelů, získaných především díky štědrosti německých firem 

KOSMOS, H-TEC a HELIOCENTRIS. 

To, proč jsme se tolik orientovali i na oblast výhod a nevýhod, či průmyslového 

využití palivových článků, bylo snahou o ukázku toho, že to, co prezentujeme 

ve výuce má smysl i v běžném životě a nachází své uplatnění v současné době. To 

znamená, že se nejedná o nějaké utopistické vize příštích stovek let, ale o konkrétní 

projekty současné doby. 

Ve školních podmínkách nejvíce využíváme k přiblížení reálných objektů či 

interpretace jejich funkce modelů jako „nepřímé cesty k poznání objektu". A i jim, 

co by objasňujícím prostředkům ve výuce je věnována další část práce. Především se 
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snažíme na názorných schématech objasnit princip fungování solárního a palivového 

článku spolu s elektrolyzérem. K nim samozřejmě patří i jejich dostupnost a možnost 

zakoupení na trhu (v naší analýze se jedná především o trh německý). 

Závěr teoretické části je věnován „nosiči energie", jenž je pro všechny palivové 

články stejný, a to vodíku. Můžeme se seznámit s jeho výrobou, uložením atd., 

a nakonec dostáváme až k vůdčím subjektům ve vývoji vodíkových technologií. 

Praktická část je rozdělena na několik částí, z nichž by jedna mohla logicky 

vyvozovat část další. 

Nejprve jsme se přesvědčili, zda toto téma se již někde nezpracovává na jiném 

pracovišti se zaměřením na přípravu učitelů chemie (pomocí malého internetového 

průzkumu) - výsledek byl jednoznačně negativní. 

Informace o tom, zda vůbec zařadit téma palivových článků do učiva 

gymnázia, částečně přinesly výsledky dotazníku „Obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje energie a jejich využití". A jak se tedy naplnily předpoklady formulované před 

provedením průzkumu nám ukáže následujících šest odstavců: 

1) Předpoklady o úrovni znalostí studentů gymnázia o neobnovitelných 

a obnovitelných zdrojích energie se potvrdily. Většina studentů odpověděla správně 

na otázku týkající se neobnovitelných zdroj ů. Naopak v otázce spjaté 

s obnovitelnými zdroji energie odpovědělo správně jen 11 % respondentů, což je jen 

velmi malé procento, avšak drtivá většina (71 %) odpovědělo úplně nesprávně. 

2) Předpoklad redukce na několik základních výroků studentů o výhodách 

a nevýhodách obnovitelných zdrojů energie se potvrdil a detailnější výsledky jsou 

uvedeny u vyhodnocení příslušné otázky (Otázka č. 6). 

3) Předpoklad malého procenta správných odpovědí u otázek týkajících se 

probíhajících dějů v galvanických článcích a elektrolýze se nepotvrdil. Naopak 

správně odpovědělo v prvním případě celkem 78 % a druhém 60 % respondentů. 

4) Překvapivé zjištění bylo identifikováno u otázky související s obeznámeností 

s pojmem palivový článek. Až nečekaných celkových 59 % respondentů, což je 

nadpoloviční většina, odpovědělo, že již o palivovém článku slyšelo, či někteří 

jedinci jeho funkci nějak blížeji definovali. Informacemi o výbušnosti vodíku jako 

nejčastěji udávaného příkladu nebezpečnosti při jeho využití, podalo ve svých 

odpovědích 59 % dotázaných. 
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5) Z procentuálních vyhodnocení odpovědí týkajících se obnovitelných 

a neobnovitelných zdrojů energie je zřejmé, že chlapci mají o několik procent lepší 

znalosti než dívky. To lze demonstrovat na příkladech otázek celosvětové spotřeby 

energie a zařazení vyučovacích hodin s tématy alternativních zdrojů energie. 

Na otázku týkající se celosvětové spotřeby energie odpovědělo správně 80 % chlapců 

a 77 % dívek. To, že nejvíce využívaným celosvětovým zdrojem energie je ropa 

určilo správně 70 % chlapců a 64 % dívek. Naopak, že jedním z nejméně 

využívaných celosvětových zdrojů energie je voda (2 %), to potvrdilo ve svých 

odpovědích správně jen 13% chlapců a 10 % dívek. Zařazení vyučovacích hodin 

s tématy alternativních zdroj ů energie by uvítalo nebo považovalo za nutnost 69 % 

chlapců a 54 % dívek. Školní model autíčka s palivovým článkem by uvítalo nebo 

považovalo za nutnost ve výuce 77 % chlapců a 54 % dívek. 

6) Výzkum jednoznačně potvrdil, že studenti mají skutečný zájem o témata 

z oblasti obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie. To dokazují především 

údaje, že zařazení vyučovacích hodin s tématy alternativních energií by uvítalo nebo 

považovalo za nutnost celkem 59 % dotázaných a školní model autíčka s palivovým 

článkem by uvítalo nebo považovalo za nutnost k zařazení do výuky 62 % 

respondentů. 

Dalo by se říci, že výzkum jednoznačně potvrdil aktuálnost zařazení tohoto 

tématu do školních osnov. Proto se další část práce věnuje konkrétní přípravě na dvě 

vyučovací hodiny s názvy: „Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie" 

a „Palivový článek". Obě jsou připraveny především pro nižší stupeň gymnázia, 

ale mohly by se jistě zařadit i mezi vyučovací hodiny na střední škole. To, že výuka 

v takto připravených vyučovacích hodinách skutečně proběhla, potvrzují jednak 

sebereflexe z vyučovacích hodin a jednak čtyři video sekvence na DVD v příloze 

této práce. U vyučovací hodiny s názvem „Palivový článek" je samotná příprava 

ještě doplněna i prezentací v programu MS PowerPoint. Záměrem bylo vytvořit tuto 

prezentaci zejména z důvodu současného nárůstu počtu dataprojektorů na školách 

a celkovou orientací zejména mladých učitelů na využití moderních komunikačních 

technologiích v rámci vyučovacích hodin. 
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Následuje zhodnocení této vyučovací hodiny samotnými aktéry (tedy žáky). 

Závěry tohoto dotazníku uvádíme v následujících šesti bodech, které vycházejí 

z předpokladů formulovaných před provedením průzkumu: 

1) Celkem můžeme konstatovat předpokládanou vyšší úroveň znalostí, která 

se projevila pozitivními výsledky u otázek 1 a 2 (správné odpovědi napsalo 79 % 

respondentů), 50 % dokázalo správně rozdělit galvanické články, cca 50% dokázalo 

uvést alespoň nějakou výhodu a nevýhodu palivových článků. Průměrný počet 

správných odpovědí u konkrétních otázek lze odhadovat na více než 60 %. 

2) I předpoklad v druhém bodě byl splněn nad očekávání ještě o 19 % lépe. 

Správně určilo elektrolýzu jako děj, kdy dochází k přeměně energie elektrické 

na chemickou celkem 79 % žáků. Děj probíhající v galvanických článcích, kdy 

dochází k přeměně energie chemické na elektrickou, určilo správně taktéž 79 % 

žáků. 

3) Zápis jednoduché chemické rovnice probíhající v palivovém článku byli 

schopni správně zapsat jen 3 žáci, což je 7 %. To, že správně odpovědělo jen tak 

malé procento žáků by mohlo korespondovat s nechutí žáků k chemickým rovnicím 

a jejich vyčíslování v hodinách chemie související s teprve se rozvíjejícím 

symbolickým myšlením podle J. Piageta. 

4) Jako obtížný vyučovací předmět hodnotilo chemii pouze 19 %. Ale je třeba 

brát v potaz, že prakticky 58 % se rozhodlo pro jakousi neutrální rovinu, kterou je 

obtížné charakterizovat. 

5) Při kontrole správnosti odpovědí na konkrétní otázky lze konstatovat, 

že chlapci dosahují lepších výsledků než dívky, kromě definice palivového článku, 

kdy dívky dosáhly téměř dvojnásobně lepšího výsledku. 

6) To, že žáci mají alespoň nějaký zájem o zařazení vyučovacích hodin 

s tématy alternativních energií, dokazují odpovědi na otázku „Zařazení několika 

vyučovacích hodin s tématy alternativních zdrojů energie jako „ čistých 

energetických zdrojů " (např. palivových článků, solárních článků apod.) by" uvítalo 

nebo považovalo za nutnost 55 % chlapců a 37 % dívek. 

Na jedné straně můžeme informace o palivových článcích sdělit žákům 

v klasické vyučovací hodině, jejíž osnova byla připravena nebo poněkud novějším 

způsobem a to projektovou metodou. Její návrh byl vytvořen pro studenty gymnázia 
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a vychází z části podle předlohy projektu ENERGIE realizovaném na Max-

Beckmann-Schule ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2004. Po úvodním vymezení 

cílů tohoto projektu s názvem „Auto budoucnosti" je samotný průběh rozdělen 

do třech částí, po nichž následuje prezentace výsledků činností studentů, či případný 

návrh na odměnu studentům podílejících se na tomto projektu - exkurze 

do automobilky věnující se vývoji NECARů (NECAR - New Electricity Car). 

Závěr této práce je věnován vlastní experimentální činnosti vycházející z práce 

se soupravou Brennstoffzelle Solar-Wasserstoff-Technologie - Palivový článek 

solárně-vodíková technologie a modelem autíčka s hydro-Genius® firmy 

Heliocentris. 

Experiment „Charakteristika elektrolyzéru" je rozdělen do dvou částí -

instrukce pro učitele a instrukce pro studenty. Po sestavení aparatury dle příslušných 

obrázků měříme především závislost napětí [V] na proudu [mA]. Hodnoty obou 

veličin lze měnit díky intenzitě světla, dopadajícího na solární článek. Jak je patrno 

z grafu č. 1 (viz obr. 3-3) lze proud zaznamenat až teprve od určitého napětí. Po 

dosažení toho napětí je pak již patrný exponenciální růst křivky především pro 

„protékající proud". Cílem tohoto experimentu je kromě zkonstruované křivky 

průběhu závislosti napětí na proudu i určení tzv. rozkladného napětí. To je 

definováno jako napětí, při kterém dochází ke kontinuálnímu vzniku plynů. 

Teoreticky pro tento typ aparatury je stanoveno na 1,23 V. Při našem experimentu 

jsme dosáhli hodnoty 1,24 V. Teoretických hodnot napětí a proudu jsme nedosáhli 

a to především z opatrnosti před možným nevratným tepelným poškozením solárního 

článku. 

Stejně tak je do dvou částí rozdělen i experiment „Charakteristika palivového 

článku". Pracuje se s tou samou aparaturou a jen je její sestavení doplněno 

o příslušný palivový článek. Nejprve student musí vyvíjet plyny vznikající 

elektrolýzou vody a poté je dodává do palivového článku, jenž díky tzv. „studenému 

spalování vodíku" je schopen produkovat elektrickou energii. Do jednoho grafu 

mohou studenti zaznamenat pokles napětí v souvislosti s odebíraným proudem, ať již 

prostřednictvím zvyšujícího se odporu, nebo provozu elektromotorku, či svícení 

žárovky (viz graf č. 2 na obr. 3-8) - patrný je exponenciální spád napětí 

se zvyšujícím se proudem. Další možností při využití tabulkového editoru MS Excel 
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je sledování závislosti „protékajícího proudu [mA]" na výkonu [mW], jenž studenti 

získají součinem napětí [V] a proudu [mA] (Pozor, aby souhlasily jednotky!). 

Z grafu č. 3 na obr. 3-9, jenž tento průběh zaznamenává, je patrný exponenciální 

nárůst jak proudu, tak i výkonu. V grafu jsou vyznačeny i hodnoty pro výkon 

elektromotorku a svítící žárovky. Tento experiment lze i obměnit využitím kyslíku 

přímo ze vzduchu jako plyn využitelný v palivovém článku. Průběh závislosti napětí 

[V] na proudu [mA] pro „čistý kyslík" a vzduch vyjadřuje graf č. 4 na obr 3-10. Ten 

velmi jasně ukazuje razantní pokles jak napětí, tak i proudu při použití kyslíku 

ze vzduchu. Kreativní přístup mohou studenti využít při experimentování 

se soupravou firmy HELIOCENTRIS v rámci jejich vlastních návrhů na vylepšení 

sestavení jednotlivých komponent soustavy. V našem případě jsme nedosáhli tak 

vysokých hodnot proudu a napětí v palivovém článku, jak udává teorie. Ze 

souvisejících výpočtů plyne, že jsme nemohli dosáhnout ani tak vysokých hodnot 

výkonu palivového článku při různém zatížení. To, proč jsme nedosahovali 

teoretických hodnot bylo zapříčiněno jednak vnitřním odporem palivového článku, 

jednak absencí odporu menšího 1 Q u měřící centrály a samozřejmě i nepřesnostmi 

vznikajícími na základě vizuálního zachycení měřených hodnot. Experimentálně 

jsme stanovili maximálně dosaženou hodnotu napětí palivového článku 0,94 V 

a průměrnou hodnotu odporu elektromotoru asi 80 Q (MOTOR) a svítící žárovky asi 

13 Q (LAMPE). 

Experimenty „Co pohání model autíčka s palivovým článkem?" a „Vodík jako 

„nosič energie"" se soustředí na laboratorní činnost s modelem autíčka s palivovým 

článkem hydro-Genius® firmy HELIOCENTRIS. V prvním experimentu by měli 

žáci vyvodit postup přípravy vodíku, jeho vlastnosti a možnosti využití. Avšak 

těžištěm tohoto experimentu by měla být charakteristika jednotlivých druhů přeměn 

energie - od světelné až po mechanickou. Druhý experiment by měl žáky přivést 

k myšlence, že vodík není energetickým zdrojem, ale pouze nosičem energie 

v palivových článcích, jenž produkují na základě přiváděných plynů elektrickou 

energii roztáčející kola modelu autíčka. Jako doplněk by mohl být námět na diskusi 

o současné využitelnosti energetických zdrojů s budoucím vývojem v této oblasti. 

Závěrečný experiment „Demonstrace principu palivového článku" je svým 

provedením situován do domácích podmínek a vystačit si při jeho provedení si 
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můžeme s obyčejnými věcmi denní potřeby, nahradíme-li požadované platinové 

elektrody měděnými nebo zinkovými. Jeho interpretace je však poněkud obtížnější 

a míří do oblasti fyzikální chemie - polarizace elektrod a překlenutí hranice 

polarizačního napětí k získání trvale procházejícího proudu. Tento experiment 

uzavírá celou praktickou část a při jeho interpretaci, vycházející z historických 

podkladů, se tak můžeme vrátit na samotný začátek vývoje technologie palivových 

článků, jenž se datuje do první poloviny 19. století. 
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3.9 Závěr 

Cílem diplomové práce byla sumarizace poznatků z oblasti palivových článků 

a jejich implementace do školního prostředí. Implementace spočívala především 

v přípravě vyučovacích hodin a návrhu pro projektové vyučování, jehož základem 

je navodit dětem přitažlivý problém, kterým palivové články v současné době 

jednoznačně jsou. 

Připravené experimenty jednoznačně překračují rámec chemie jako 

vyučovacího předmětu a mohly by sloužit jako jedno z témat pro integrovanou 

výuku přírodních věd na školách. 

Inovace kurikula přírodovědných předmětů je stále aktuální výzvou 

pro odbornou a vědeckou činnost v příslušných oborových didaktikách a v konkrétní 

výukové praxi. Uvedený příklad inovace o nejnovější trendy v oblasti získávání, 

konzervace a využívání nových zdroj ů energie by měla mít dle našeho názoru 

příslušnou pozornost při koncipování nových obsahů učiva s ekologickými 

a interdisciplinárními aspekty. 

V současné době tak vzrůstá aktuálnost zdůrazňování nejnovějších trendů 

v oblasti získávání, konzervace a využívání nových zdrojů energie i v oblasti 

školního vzdělávání. S akceptováním ekologických aspektů, ale i interdisciplinárního 

přístupu k výuce si snad školní modely palivových článků časem určitě najdou své 

místo i v našich školách a stanou se nedílnou součástí výuky. 
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