
První 
sériově vyráběný vůz

poháněný 
vodíkem



Toyota Mirai 
(v japonštině „budoucnost“)

Toyota Mirai se na evropských trzích poprvé objevila 
v září roku 2015. V současnosti se prodává ve Velké 
Británii, Německu, Dánsku, Belgii, Holandsku, Norsku 
a Švédsku.

Toyotu Mirai si mohou pořídit i zákazníci v Japonsku 
a Spojených státech.

Toyota Mirai vyrábí čistou elektřinu z vodíkového 
paliva, a dosahuje tak skvělých ekologických 
parametrů. Během jízdy neprodukuje žádné emise 
CO2 ani jiné znečisťující látky.

Díky velké dojezdové vzdálenosti (500 km), rychlému 
tankování vodíkového paliva (pouze 3 až 5 minut), 
úrovni pohodlí a nezávislosti na dobíjení se vyrovná 
klasickým vozům se spalovacím motorem.

Budoucnost je již zde a jmenuje se Mirai.
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Vstupujeme do budoucnosti

Toyota Mirai je první sériově vyráběné 
a běžně dostupné vozidlo na vodíkové 
palivové články.

Model Mirai vznikl jako vyšší vývojová varianta 
konceptu Toyota FCV, jenž se představil roku 2013 
na autosalonu v Tokiu.

Na základě zkušeností získaných v rámci 
programu Toyota FCV vytvořili konstruktéři Toyoty 
plnohodnotný automobil s výkonem na úrovni 
vozidel poháněných spalovacím motorem – zároveň 
velmi tichý a zcela bez emisí v průběhu jízdy. 

Toyota Mirai se od prosince 2014 prodává na 
japonském trhu. V roce 2015 se tento vůz objevil 
v USA a na vybraných evropských trzích (Velká 
Británie, Německo, Dánsko).

2780 mm
4890 mm1815 mm

1535 mm

Základní údaje

Délka 4890 mm

Šířka 1815 mm

Výška 1535 mm

Rozvor 2780 mm

Hmotnost 1850 kg

Maximální rychlost 178 km/h

Dojezd 500 km

Počet míst k sezení 4
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Umożliwia szybkie odnowienie 
zapasu energii – tankowanie 
trwa 3 minuty

Lekkie zbiorniki wodoru 
zajmują mało miejsca

Umožňuje rychlou obnovu zásoby energie. 
Tankování trvá pouze 3 minuty.

Dá se získat mnoha způsoby, například 
z obnovitelných zdrojů energie a z odpadu.

Neprodukuje žádné škodlivé emise.  
Při reakci vzniká jen čistá voda. 

Lehké vodíkové nádrže 
zabírají málo místa.

Vodík je snadno dostupný a efektivní nosič 
energie šetrný k životnímu prostředí
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I přes ohromný pokrok technologií výroby akumulátorů je 
další rozvoj elektromobilů limitován především poměrně 
nízkou energetickou hustotou baterií, což si vynucuje 
potřebu velkých a těžkých akumulátorů k zajištění 
potřebné dojezdové vzdálenosti, stejně tak jako dlouhou 
dobu nabíjení v řádu několika desítek minut. 

Cestou k překonání těchto překážek je využití palivových 
článků jako nového zdroje elektřiny. Nosičem energie je 
v tomto případě vodík, jehož reakcí s kyslíkem z atmosféry 
za přítomnosti katalyzátoru se vytváří elektrický proud. Bez 
jakýchkoli mezičlánků nebo potřeby pohyblivých dílů. 

3 minuty vs. 90+ minut

Palivové články 
versus akumulátory
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Části pohonné soustavy

Vodíkové nádrže
Vodík natankovaný za  
3 minuty umožňuje dojezd 
500 km.

NiMH baterie
Podporuje palivové články při 
akceleraci a uchovává energii 
rekuperovanou při brzdění.

Palivové články
Z vodíku a vzduchu vyrábějí 
elektrický proud a poskytují 
výkon 114 kW. 

Měnič napětí
Zvyšuje napětí získané z palivových 
článků na 650 V, díky čemuž se snížil 
počet palivových článků.

Jednotka řízení energie
Řídí napájení elektromotoru 
z palivových článků a baterie a také 
nabíjení baterie hybridního pohonu 
energií získávanou při brzdění.

Elektrický motor
Elektromotor o výkonu 154 koní 
s točivým momentem 335 Nm 
zaručuje velmi dynamickou jízdu 
a umožňuje rekuperaci energie 
z brzdění.
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Jak funguje elektrický pohon 
s vodíkovými palivovými články

Soustava palivových článků
Reakcí vodíku se vzduchem za přítomnosti 
katalyzátoru se vyrábí elektrický proud

Měnič napětí
Zvyšuje napětí vyrobené  
palivovými články na 650 V

Montáž vysokotlakých vodíkových nádrží 
a palivových článků společně s měničem 
napětí

Modul palivových článků připravený 
k instalaci

Montáž jednotky řízení energie 
elektromotoru na úrovni přední  
nápravy Toyoty Mirai

Kyslík a vodík se dodávají 
do palivových článků

Chemickou  
reakcí vzniká elektřina 
a voda

Voda se odvádí 
mimo vozidlo

Přívod vzduchu (kyslíku)

Jednotka řízení energie
Řídí průtok energie, která 
napájí elektromotor a při 
brzdění se rekuperuje 

NiMH baterie
Podporuje palivové články při 
akceleraci a uchovává energii 
rekuperovanou při brzdění

Rekuperace energie z brzdění 
Energie získaná rekuperací při 
brzdění slouží jako podpora 
palivových článků při akceleraci

Elektrický motor
Pohání vozidlo a při 
brzdění funguje jako 
generátor, který umožňuje 
vytvářet kinetickou energii

Tankování paliva
Jedno tankování 
trvající 3 minuty 
umožňuje dojezd 
500 km

Proud dodávaný 
do elektromotoruNiMH baterie

Jednotka řízení 
energieProud

Kyslík VzduchVodík

Výroba elektřiny 

Proud

Soustava  
palivových článků

Vyso-
kotlakové 
vodíkové 
zásobníky 

Elek-
trický 
motor
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Jak funguje soustava 
palivových článků

Regulátor 
tlaku

Přívod vodíku 
z nádrže

Vodík

Anoda

Vnitřní oběh 
vody pro 
zvlhčování 

Katoda

Polymerová membrána
Odvod vzduchu 
a vodní páry

Kladná elektrodaPolymerová 
membrána

Záporná elektroda

Vodík

Kyslík

Voda

Vzduchový 
kompresor

Kyslík

Oběhové 
čerpadlo 
vodíkového 
paliva

Funkční princip vodíkového palivového článku
Palivový článek Toyoty Mirai s interním systémem zvlhčování polymerové membrány

Jak fungují palivové články
Tok elektronů elektrického proudu
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Revoluční řešení

Vysokotlaké vodíkové zásobníky 
Vysokotlaké vodíkové zásobníky jsou vyrobeny 
z kompozitních materiálů. Stěny tvoří trojice vrstev. Vnitřní 
vrstva je z plastu a zaručuje dokonalou těsnost zásobníku. 
Další vrstva vyrobená z kompozitu vyztuženého uhlíkovými 
vlákny zabezpečuje odolnost vůči vysokému tlaku.

Vnější vrstvou je kompozit vyztužený skelnými vlákny, který 
chrání zásobník před mechanickým poškozením – skelná 
vlákna použitá na jeho výrobu umožnila omezit použití velmi 
nákladných uhlíkových vláken o 40 %, a tak efektivně snížit 
cenu komponent při zachování potřebné pevnosti.

Měnič napětí
Díky měniči napětí, který napětí získané z palivových 
článků zvyšuje na 650 V, je možné dodávat 
elektromotoru vyšší napětí, a tak snížit počet 
palivových článků i hmotnost a objem celé soustavy. 
Zároveň je možné využít dílčí celky vyráběné ve 
velkých sériích pro hybridní vozidla.

Palivové články bez externího zvlhčování
Palivové články s integrovaným systémem 
zvlhčování elektrolytické membrány 
využívají obíhající vodu, která vzniká 
při produkci elektřiny. Bylo tak 
možné vypustit systém 
externího zvlhčování, 
a snížit tak objem 
a hmotnost celku  
o 15 l, respektive 13 kg.

Válcová část

Oblast 

spojení

Klenba

Těsnicí 

kroužek 

Kompozit na bázi 

skelných vláken

Kompozit na bázi 

uhlíkových vláken

Těsnicí 

vrstva

Ventil

Obvodový a diagonální plášť 
– uhlíková a skelná vlákna

Zásobníky Toyoty Mirai umožňují 
skladování vodíku o tlaku až 70 MPa 
(cca 700 barů). Celková kapacita 
dvojice nádrží je 122,4 litrů vodíku 
(vpředu 60 litrů, vzadu 62,4 litru).
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Využití pohonu  
HYBRID SYNERGY DRIVE

Díky měniči napětí, který zvyšuje napětí produkované 
v článcích na 650 V, může Toyota Mirai využívat osvědčenou 
soustavu, která se sériově vyrábí pro modely Toyota s pohonem 

Hybrid Synergy Drive – regulátor napájení, NiMH baterie 
a elektromotory – a tak dosáhnout vyšší spolehlivosti a nižší 
ceny výsledného vozidla.

Jednotka řízení energie Elektromotor NiMH baterie
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Vylepšení palivových článků

Voda, která vzniká při činnosti palivového článku, má tendenci 
hromadit se na elektrodách, čímž se zhoršuje přísun kyslíku, 
a tedy i účinnost článků. V nových článcích pro Toyotu 
Mirai byla zavedena inovativní trojrozměrná konstrukce 

průtokových kanálků, které díky svým hydrofilním vlastnostem 
usnadňují odvod hromadící se vody a zabezpečují vysokou 
účinnost elektrod.

Zároveň byly použity tenčí difuzní vrstvy o nižší hustotě, čímž 
se více než zdvojnásobila intenzita průniku plynů. Kromě toho 
se snížila hrubost elektrolytické membrány, což vedlo k více než 
trojnásobnému průtoku protonů. Použitý platino-kobaltový 
katalyzátor vykazuje o 80 % vyšší aktivitu než starší článek.

Významnou inovací bylo i odbourání externího systému 
zvlhčování díky nasazení systému vnitřního oběhu vody, který 
zajišťuje vlhkost elektrolytické membrány nezbytnou pro tok 
protonů, což umožnilo snížit objem soustavy článků.

Kvůli velké šířce průtokových kanálků se zadržuje voda a je 
ztížena difuze (průniku) kyslíku do katalytické vrstvy, což 
snižuje účinnost článku. 

Starší typ článku
Voda vznikající chemickou  
reakcí zabraňuje přísunu kyslíku

Nový typ článku
Voda vznikající chemickou reakcí se rychle odvádí 
pryč díky hydrofilním vlastnostem 3D konstrukce 
průtokových kanálků 

Menší šířka průtokových kanálků způsobuje vířivé proudění 
a zvyšuje intenzitu difuze (průniku) kyslíku do katalytické vrstvy.

Kyslík

Tenčí difuzní vrstva s nižší hustotou 
– více než dvojnásobná intenzita 
difuze plynů

Tenčí elektrolytická membrána 
– více než trojnásobná 
průchodnost protonů

Hyperaktivní platino-kobaltový 
katalyzátor s aktivitou vyšší o 80%

Úzké 
průtokové 
kanálky

Široké 
průtokové 
kanálky 

2008 
1,4 kW/l

2015 
3,1 kW/l

Vodík

Kyslík
Vodík
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