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A techno-economic analysis of the design and implementation of a fuel cell power unit
Given the still poor distribution of hydrogen technology, a build-up of a fuel cell power unit is
quite a challenging task. The article systematically presents all the aspects of the design and
implementation of an 1 kW PEM fuel cell based power unit. It gives a detailed breakdown of the
cost of the installed components and their availability. Furthermore, it describes the practical
experiences and finding regarding the installed components, their compatibility and interoperability.
Kratek pregled prispevka
Zaradi še vedno slabe razširjenosti vodikovih tehnologij je izdelava agregata z gorivnimi
celicami svojevrsten izziv. Članek sistematično predstavlja vse aspekte zasnove in izvedbe agregata
z gorivnimi celicami PEM moči 1 kW. Podaja podrobno razčlenitev stroškov vgrajenih komponent
in razpoložljivosti le-teh. Poleg tega opisuje tudi praktične izkušnje in spoznanja glede vgrajenih
komponent, njihovi medsebojni kompatibilnosti in operabilnosti.

1 Uvod
Glavni razlog, ki omejuje masovno uporabo
gorivnih celic je cena na kW instalirane moči.
Trenutno so cilji postavljeni na 100 €/kW pri
letni proizvodnji 50.000 kosov [1,2]. V to ceno
so poleg samega sklada gorivnih celic vključene
tudi vse pomožne komponente, ki skrbijo za
obratovanje sistema. Po nekaterih ocenah je
delež pomožnih komponent 30-50% cene
celotnega sistema [1,3].Pri izdelavi agregata z
gorivnimi celicami je smiselno uporabiti
komponente iz avtomobilske industrije, ki imajo
predvsem
zaradi
velikih
količin
in
konkurenčnega trga zelo nizko ceno. Težavo pa
pri mnogih komponentah vseeno velikokrat
predstavlja ustreznost le-teh za sistem z
gorivnimi celicami. Zaradi tega se v veliko
primerih dogodi, da je ustreznih izdelkov na
trgu izjemno malo. Ob tem je velikokrat
problematična tudi uporaba vodika predvsem iz
varnostnih razlogov. Marsikateri proizvajalec
komponent se ne odloči za deklariranje njihovih
izdelkov za uporabo v kombinaciji z vodikovimi
tehnologijami.
V tem prispevku podajamo podroben opis
komponent potrebnih za izdelavo agregata z
gorivnimi celicami in težav s katerimi smo se
srečali pri nabavi ter instalaciji.
2 Sestavni deli
Agregat z gorivnimi celicami sestavljajo
naslednji ključni sestavni deli:


sklad gorivnih celic PEM,



recirkulacijska črpalka za vodik,



plinsko tlačni regulator,



puhalo za zrak,



radiator z ventilatorjem,



obtočna črpalka,varnostni, vhodni in
izpustni ventili,



vgrajena kontrolna enota,



razpeljeva za vodik, in



instalacije za zrak in hladilno tekočino.

Za spremljanje delovanja in vodenje celotnega
agregata so potrebni tudi senzorji za merjenje:
 masnega pretoka zraka,
 temperature hladilne tekočine,
 napetosti celic, in
 toka.
Strukturna shema agregata z gorivnimi
celicami je prikazana na sliki 1.

Slika 1: Shema agregata z gorivnimi
celicami.
2.1

Sklad gorivnih celic PEM

Sklad je srce agregata z gorivnimi celicami in
hkrati tudi njegov najdražji sestavni cel. Na trgu
je veliko število proizvajalcev, ki svoje izdelke
ponujajo pod različnimi prodajnimi pogoji. Med
njimi naštejmo le tiste, s katerimi smo kakorkoli
že sodelovali: Hydrogenics, Ballard, Proton
Motor, Nedstack in PowerCell. Izmed teh
proizvajalcev smo se odločili za Švedskega
proizvajalca PowerCell. K odločitivi za izbor
tega proizvajalca so najbolj pripomogli pogoji
nakupa - nikakršne omejitve pri integraciji in
uporabi v smislu prepovedi zaradi intelektualnih
pravic ali druge omejitve.
Izbrani sklad je iz družine izdelkov S1, ki
ponuja sklade moči od enega do šestih kW (10
do 60 celic), pri čemer je maksimalen
bremenski tok 200 A. Za agregat smo izbrali
vstopni model S1-10C moči 1 kW na katerega
se nanašajo tudi vsi nadaljnji podatki, ki so
podani v tem prispevku.

2.2

Recirkulacijska črpalka za vodik

Zaradi zagotavljanja boljšega delovanja
gorivnih celic je smiselno v vodikov sistem
vgraditi recirkulacijko črpalko. Črpalka
zagotavlja bolj enakomerno oskrbo posameznih
gorivnih celic z vodikom ne glede na to, kje v
skladu se nahajajo.
Zaradi neugodnih lastnosti vodika (izredo
lahek in redek plin) so v primeru vodikovih
črpalk uveljavljene predvsem membranske in
spiralne tehnologije. Proizvajalci, ki ponujajo
komercialno dostopne izdelke so precej
maloštevilni in sicer: KNF, Air Squared, in
Gardner Denver Thomas.
Na podlagi preteklih izkušenj s proizvodi
naštetih proizvajalcev smo se odločili za
recirkulacijsko črpalko KNF N816. Črpalka je
sestavljena po tehnologiji dvojne membrane, je
izredno kompaktna in tišja v primerjavi z
ostalimi.
2.3

Plinsko tlačni regulator

Plinsko tlačni regulator je potreben, ker je
predpisan delovni nadtlak vodikove (anodne)
strani sklada 100 mBar v primerjavi s tlakom
katodne strani. Izbrali smo regulator Emersson
912N.
2.4

Puhalo za zrak

Puhalo za zrak oskrbuje sklad gorivnih celic
z zrakom (kisikom). Pri izbiri puhala je
potrebno paziti, da je le-to zmožno zagotavljati
predpisani nadtlak tudi pri zgornjih vrednostih
potrebnega pretoka zraka. Izkazalo se je namreč,
da mnogo puhal ni primernih ravno zaradi
prenizkega tlaka, ki so ga sposobna zagotavljati
pri večjih pretokih.
Ker je slovensko podjetje Domel dobavitelj
več proizvajalcem in integratorjem sistemov z
gorivnimi celicami, smo se odločili, da
vgradimo njihov produkt. Izbrali smo puhalo
791.5.750, ki ga Domel redno dobavlja
podjetjem
Hydrogenics
ter
različnim
integratorjem sistemov gorivnih celic.

2.5

Radiator z ventilatorjem in obtočna
črpalka

Hladilni sistem agregata z gorivnimi celicami
potrebuje učinkovit hladilni sistem. Glavni deli
takšnega sistema so radiator, ventilator in
obtočna črpalka. Ker so te vrste izdelkov ključni
tudi v avtomobilski industriji, smo se odločili,
da
vgradimo
standardne
avtomobilske
komponente. Tako smo izbrali hladilnik z
integriranim ventilatorjem,, ki ga avtomobilski
proizvajalec Renault vgrajuje v avtomobile
serije Dacia in obtočno črpalko Pierburg
7.02058.10.0, ki jo v avtomobile vgrajuje
proizvajalec Opel in v ogrevalne sisteme
vodilno podjetje na tem segmentu Webasto.
2.6

Ventili

V sistem so vgrajeni trije ventili: varnostni
ventil, vhodni ventil in ventil za izpihovanje
vodika.
Varnostni ventil je vgrajen na sam začetek
vodikove razpeljave. Skrbi za zaščito
občutljivih komponent, kot so regulator tlaka,
recerkulacijska črpalka, sklad gorivnih celic in
nizko tlačna vodikova napeljava, pred
morebitnim previsokim tlakom vodika. Izbran je
bil varnostni venitl SS-RL3M4-F4 podjetja
Swagelok.
Vhodni ventil omogoča zaprtje oziroma
odprtje vodikove poti. Ventil za izpihovanje
vodika pa je potreben za občasna izpuščanja
(izpihovanja) vodika zaradi nakopičenja
nečistoč, ki so neizogibne v vodikovi oskrbi.
Ventila sta enaka in sicer Buerket 6011-A01.
2.7

Vgrajena kontrolna enota

Vgrajena kontrolna enota skrbi za napajanje
senzorja masnega pretoka zraka, zajem signalov
senzorje,
obdelavo
signalov,
izvajanje
regulacijskih
algoritmov
in
upravljanje
aktuatorjev. Na področju kontrolnih enot je
veliko proizvajalcev. Največja težava je število
analognih vhodov in izhodov, ki so potrebni za
krmiljenje vseh zank na agregatu. Komercialno
dobavljivi produkti so iz avtomobilske panoge
predvsem Bosch ECU. V našem primeru smo se

odločili za lastni prototip krmilnika, ki je bil
razvit v sklopu FP7 EU projekta FC-GEN.
2.8

Senzorji

Pri izbiri senzorja pretoka zraka so na voljo
izdelki namenjeni avtomobilski, laboratorijski in
medicinski industriji. Avtomobilski senzorji so
cenovno najbolj ugodni. Težava pa se skriva pri
njihovem območju delovanja. Avtomobilski
pretoki so namreč bistveno večji od tistih, ki jih
srečamo pri agregatu z gorivnimi celicami.
Laboratorijski senzorji so neprimerni predvsem
zaradi cene. Zaradi tega ostanejo le še medicini
namenjeni senzorji, ki so sicer nekoliko dražji
od avtomobilskih predvsem zaradi vseh
potrebnih certificiranj. Pri izgradnji smo
uporabili
senzor
pretoka
PMF4101V
proizvajalca Posifa.
Razpon temperaturnih meritev je med -10 do
100 °C. Izbrali smo temperaturne senzorje
Pt1000.Napetost sklada merimo neposredno
prek kontrolne enote z navadnim analognim
vhodom z ustrezno zaščito. Električni tok pa
merimo s Hall-ovim pretvornikom LEM
HASS 50S.
Merjenje napetosti posameznih celic je
bistveno bolj zahtevno. Težava je predvsem
merjenje
sorazmerno
nizkih
napetosti
posameznih celic, ki so superponirane na
precejšen enosmerni potencial. Poleg tega je v
sistemih večjih moči število celic precejšnje –
tudi nekaj sto. V primeru izgrajenega sistema
ima sklad le 10 celic. Za merjenje smo uporabili
lastno razvit večkanalni merilnik napetosti.
Sistem za dovod vodikaDovod vodika lahko
ločimo na dva segmenta – visoko in nizko tlačni
del. Visoko tlačni del obsega območje od
priključka za vodik (jeklenke) do tlačnega
regulatorja, ki je opisan v poglavju 2.3. Pri
stacionarnih agregatih lahko uporabimo zunanji
regulator tlaka in z njim omejimo vstopni tlak
na 6 bar. Zaradi precejšnje zahtevnosti za
tesnenje vodika sta primerna le dva proizvajalca
komponent za visokotlačno razpeljavo in sicer
Swagelok ter DK-Lok.

Nizko tlačno območje obsega instalacije od
plinsko-tlačnega regulatorja prek gorivne celice
do izpušnega ventila. Instalacije v tem delu so
lahko izvedene s teflonskimi cevmi, ki se
enostavno
integrirajo
s
komponentami
proizvajalcev Swagelok ali DK-Lok. V
vodikovo napeljavo je smotrno vgraditi tudi
mikrofilter za delce večje od 15 m. Za vse
komponente napeljave vodika smo izbrali
izdelke proizvajalca Swagelok.
2.9

Hladilni tokokrog in dovod zraka

Gorivne celice navadno hladimo z Glykolom
ali navadno deionizirano vodo. V primeru vode
je potrebno vgraditi tudi deionizirni filter.
Predvsem zaradi enostavnosti montaže smo
izbrali filter podjetja SpectraPure. Poleg
deionizatorja smo vgradili tudi navaden vodni
filter velikih delcev.
Za razpeljavo hladilnega sistema in dovoda
zraka smo uporabili teflonske cevi za hladilne
sistem športnih avtomobilov. Prednost teh cevi
je v tem, da v hladilni sistem ne spuščajo
neželenih ionov. Uporabili smo cevi
proizvajalce Samco Sport in DO88.
3 Energetska bilanca
Pri izdelavi agregata z gorivnimi celicami je
potrebno upoštevati porabo pomožnih sistemov,
ki ni zanemarljiva. Največja porabnika energije
sta sistema za dovod zraka in prisilno hlajenje
radiatorja. Gorivnim celicam je navadno
potrebno zagotoviti do 100 mbar nadtlaka zraka.
Ob tem pa je potrebno za normalno delovanje
zagotoviti dovolj velik pretok zraka. Takšen
režim delovanja zahteva precej močno puhalo,
ki ima v našem primeru približno 400 W moči.
Drugi največji porabnik energije je ventilator
za prisilno hlajenje radiatorja. Izkoristek
gorivnih celic je 50%, kar pomeni, da celica
proizvaja ekvivalentno količino električne in
toplotne energije. Slednjo je potrebno prek
hladilnega sistema in s pomočjo ventilatorja
odvesti v prostor. Ventilator je moči 200
W.Nadalje je potrebno upoštevati še porabo
vodikove recirkulacijske in vodne obtočne
črpalke ter ostale manjše porabnike, kot so

kontrolna enota, senzorji in ventili. Skupaj
trošijo približno 100 W moči.

Poleg tega je potrebno v celotni ceni
upoštevati še centralno nadzorno enoto in več-

Skupaj to predstavlja približno 700 W
porabe. To pomeni, da več kot polovico
proizvedene električne energije porabimo za
samo delovanje sistema. Zavedati se je
potrebno, da se poraba podpornih komponent z
večanje moči gorivnih celic povečuje le
malenkostno. To pa se odraža v precej bolj
sprejemljivem razmerje med proizvedeno in
porabljeno električno energijo.

kanalni merilnik napetosti, ki smo ju izdelali
sami ter ostal droben material. Konzervativna
ocena teh materialnih stroškov se giblje med
1.000 in 1.500 EUR. Materialni stroški
celotnega sistema tako znašajo približno 6.200
EUR.

Finančna
analizaTa
finančna analiza
upošteva le nabavne stroške komponent in ne
vključuje stroškov dela. Pri tem je potrebno
poudariti, da so podane cene maloprodajne, saj
smo nabavljali komponente za izdelavo le dveh
sistemov.
Cene komponent in materiala so podane v
tabeli:
Komponenta
Sklad gorivnih celic

Cena [EUR]
1.500

Vodikova recirkulacijska črpalka

630

Vodna obtočna črpalka

90

Puhalo za zrak

300

Plinsko tlačni regulator

280

Vodikova napeljava

740

Vodna in zračna napeljava

350

Senzor pretoka zraka

65

Elektro-mehanski ventil

2x85

Alu ogrodje

150

Radiator z ventilatorjem

230

Deionizator

200

Hall-ov pretvornik

20

Materialni stroški so za 1 kW sistem zelo
visoki. Zavedati pa se je potrebno, da
povečevanje moči sistema zahteva dodatne
stroške tako rekoč le pri skladu gorivnih celic.
Ostali stroški ostanejo skorajda enaki.
4 Zaključek
V prispevku smo opisali izkušnje pridobljene
pri snovanju in izdelavi agregata z gorivnimi
celicami moči 1 kW. Predstavljene so izbrane in
vgrajene komponente ter nekateri možni
nadomestki. V finančni analizi smo pokazali
kolikšen je materialni strošek takšnega sistema.
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