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Model energetyki wodorowej oparty na ogniwie paliwowym 

 

 

Energetyka wodorowa 

 W ostatnich dziesięcioleciach, mimo licznych kryzysów światowa gospodarka i 

ekonomia ulegała systematycznemu rozwojowi. Jednym z największych problemów 

towarzyszących temu rozwojowi jest kurczenie się zasobów paliw kopalnych oraz 

towarzyszący mu wzrost cen energii. Rozwój przemysłu niesie ze sobą również niekorzystne 

skutki, takie jak zanieczyszczenie środowiska. Wymusza to konieczność poszukiwania 

„czystych” źródeł energii oraz sposobów jej oszczędzania. Coraz częściej sięga się do źródeł 

odnawialnych, takich jak energia słoneczna, wiatru, spadku wody czy pływów morskich. 

Równie ważnym problemem jak pozyskanie energii jest jej wydajny przesył, magazynowanie 

i przetwarzanie, ponieważ każdy z tych procesów może generować znaczne straty. 

Ciekawym rozwiązaniem wspomnianych powyżej kwestii wydaje się energetyka wodorowa. 

Głównym założeniem jest wykorzystanie wodoru jako nośnika energii, w  przeciwieństwie do 

tradycyjnej energetyki, w której głównym nośnikiem jest są elektrony. Wodór jest jednym z 

najbardziej wydajnych energetycznie paliw – ciepło spalania 1 kg wodoru wynosi około 121 

MJ/kg, podczas gdy benzyny 45MJ, gazu propan-butan około 34 MJ/kg, a węgla 

kamiennego do 30 MJ/kg. Głównymi problemami, z jakimi musi zmierzyć się energetyka 

wodorowa są  pozyskiwanie wodoru, jego przechowywanie i dystrybucja, oraz wydajne 

spalanie. 

Produkcja wodoru  

Wodór w stanie naturalnym występuje w postaci gazowej, jednak jego udział w atmosferze 

jest niewielki – około 0.50 ppm, czyli części na milion. Więcej wodoru znajduje się w wodzie 

(udział wagowy 11.2%) oraz w paliwach kopalnych. Paradoksalnie, obecnie większość 

wodoru pozyskuje się właśnie z paliw kopalnych (głównie gazu ziemnego), w procesie 

nazywanym reformingiem parowym. W procesie tym dochodzi do strat energii – energia 

zmagazynowana w postaci wodoru jest znacząco niższa, niż energia spalania zużytych paliw 

kopalnych. Dodatkowo dochodzi do emisji znacznej ilości dwutlenku węgla do atmosfery. 

Sposobem na „czyste” wytwarzanie wodoru jest elektroliza – jednak obecnie stanowi ona 

bardzo niewielki udział w ogólnej produkcji wodoru, rzędu pojedynczych %. Sprawności 

elektrolizerów są stosunkowo wysokie, barierą dla ich szerszego zastosowania są jednak 

znaczne koszty produkcji. Proces elektrolizy wymaga zasilania elektrycznego, niezbędne jest 

zatem w tym przypadku źródło taniej energii – obecnie stosowane są najczęściej elektrownie 
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wodne lub jądrowe, jednak w przypadku wytwarzania wodoru na mniejszą skalę 

zastosowanie mogą znaleźć również elektrownie wiatrowe i fotoogniwa.  

Magazynowanie wodoru 

Wbrew powszechnemu przekonaniu, wodór nie jest bardziej niebezpieczny niż inne paliwa 

gazowe i benzyna. Warto wspomnieć, że jego temperatura samozapłonu jest znacznie 

wyższa niż w przypadku benzyny, a w przypadku wycieku z układu wodór ulega szybkiej 

dyfuzji w powietrzu, dlatego jest niebezpieczny głównie w zamkniętych pomieszczeniach, w 

których może się gromadzić. W przypadku magazynowania wodoru w postaci ciekłej, w 

zbiorniku o pojemności 1m3 można zgromadzić 71 kg tego pierwiastka, wymaga to jednak 

utrzymania niskiej temperatury (21K). Sposób ten nie może być zatem zastosowany w 

źródłach przenośnych, na przykład motoryzacji. W przypadku sprężonego wodoru, w 

zbiorniku o pojemności 1m3 możemy zgromadzić 33 kg wodoru pod ciśnieniem 800 bar – 

masa zbiornika zdolnego wytrzymać takie ciśnienie jest jednak znaczna w stosunku do masy 

wodoru. Z tego względu często rozważa się magazynowanie wodoru w postaci związków 

chemicznych lub przez tak zwaną interkalację - wprowadzenie do struktury materiału, w 

której występują luki mogące pomieścić atomy wodoru. Dwa ostatnie sposoby zapewniają 

wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania, ale utrudniają wykorzystanie zgromadzonego 

paliwa.  

Spalanie wodoru 

Wodór można spalać w przystosowanym do tego celu tradycyjnym silniku spalinowym, lub – 

na skalę przemysłową - w turbinie gazowej. Innym rozwiązaniem, pozwalający na 

bezpośrednią zamianę energii syntezy wodoru i tlenu na energię elektryczną jest 

wykorzystanie do tego celu ogniwa paliwowego. Ogniwa paliwowe, których zasada działania 

zostanie omówiona szczegółowo poniżej, pozwalają uzyskiwać sprawności znacznie wyższe 

niż przy zastosowaniu innych metod, przy jednoczesnym ograniczeniu lub całkowitym braku 

emisji szkodliwych substancji. Ze względu na możliwość produkcji ogniw o niewielkich 

rozmiarach, ogniwa paliwowe mogą być zastosowane w zasilaniu samochodów 

elektrycznych oraz na jachtach i łodziach. W ogniwach paliwem może być nie tylko gazowy 

wodór, ale również paliwa zawierające znaczne ilości wodoru – takie jak metanol. 

 

Budowa i działanie elementów modelu energetyki wodorowej 

 W ćwiczeniu laboratoryjnym zaprezentowany zostanie model, prezentujący 

łańcuch procesów kluczowych dla energetyki wodorowej: od wytworzenia wodoru do 

wykorzystania go w charakterze paliwa i zamiany energii spalania wodoru na energię 

elektryczną. W skład zestawu wchodzą następujące elementy: 

- fotoogniwo 

- elektrolizer 

- zbiorniki wodoru i tlenu 

- ogniwo paliwowe 
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Ćwiczenie składa się z trzech niezależnych części, które mogą być realizowane 

oddzielnie: 

A. Badanie charakterystyki i wyznaczanie sprawności fotoogniwa 

półprzewodnikowego 

B. Badanie procesu wytwarzania paliwa wodorowego przy pomocy 

elektrolizera 

C.  Badanie procesu elektrochemicznego spalania paliwa w ogniwie paliwowym 

 

Układ pomiarowy. 

 

Schemat układu pomiarowego przedstawiony jest na rysunku 1. W jego skład 

wchodzą: 

- Wymienne źródła światła (reflektor halogenowy, reflektor typu LED i lampa 

działająca w zakresie podczerwieni).  

- Zespół ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa, wykonane z polikrystalicznego 

krzemu wbudowane są w trzy płytki z przezroczystego poliwęglanu, 

zamocowane na wspólnej podstawie.  

- Elektrolizer typu PEM z elektrolitem polimerowym.   

- Zbiornik do magazynowania wodoru i zbiornik do magazynowania tlenu, 

połączone z elektrolizerem.  

- Ogniwo paliwowe z elektrolitem polimerowym przewodzącym protonowo.  

- Obciążenie o regulowanej wartości oporu. 

- Zestaw przewodów połączeniowych i mierników (amperomierz i woltomierz) 

- Cyfrowy miernik natężenia światła 

 

 

Rys. 1 Układ pomiarowy 

 

 

Zestawienie i sprawdzenie układu.  
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 Wybrane przez prowadzącego źródło światła mocujemy na statywie. Płytkę z 

ogniwami fotowoltaicznymi umieszczamy na podstawce znajdującej się na szynie 

optycznej. Do wyprowadzeń, znajdujących się na płytce z fotoogniwami podłączamy 

przewody elektryczne (zgodnie z kolorem oznaczonym na gniazdach). Drugą 

końcówkę każdego przewodu należy połączyć ze stosownymi gniazdami 

elektrolizera.  Sprawdzamy, czy zawory na rurkach łączących zbiorniki na wodór i 

tlen z ogniwem paliwowym są zamknięte i w razie potrzeby zamykamy je. Zamykamy 

również zawory znajdujące się na rurkach wylotowych z ogniwa paliwowego. Do 

zacisków ogniwa paliwowego podłączamy przewody (zgodnie z kolorem 

oznaczonym na gniazdach). Przewody łączymy z zaciskami woltomierza. 

Włączamy zasilanie źródła światła. Po krótkim czasie na rurkach wylotowych 

elektrolizera powinny pojawić się bąble gazu. Obserwujemy proces gromadzenia się 

gazu w zbiornikach – objętość tlenu powinna być dwukrotnie mniejsza, niż wodoru. 

Czekamy, aż w zbiorniku na wodór zgromadzi się minimum 20 cm3 gazu. Powoli 

otwieramy zawory doprowadzające gaz do ogniwa paliwowego. Zaleca się jedynie 

częściowe otwarcie. Po otwarciu, objętość gazu w zbiornikach powinna nieznacznie 

się zmniejszyć. Jeśli zaobserwujemy szybkie zmniejszanie się objętości gazu, należy 

ponownie zamknąć zawory, a następnie sprawdzić czy szczelnie zamknięte są 

zawory wylotowe na ogniwie. Po otwarciu dopływu paliwa, na zaciskach ogniwa 

paliwowego powinno pojawić się napięcie, które będzie stopniowo narastać aż do 

osiągnięcia maksymalnej wartości. 
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A. Badanie charakterystyki i wyznaczanie sprawności 

fotoogniwa półprzewodnikowego 

 

Fotoogniwo półprzewodnikowe 

Obecnie większość fotoogniw produkowana jest w oparciu o półprzewodniki. O 

właściwościach elektrycznych półprzewodników decyduje tak zwana struktura 

pasmowa. Nakładanie się funkcji falowych wielu elektronów znajdujących się w 

krysztale półprzewodnika prowadzi do rozszczepienia ich poziomów energetycznych 

i wytworzenia pasm energetycznych.  

Pasmo może być całkowicie zapełnione (wszystkie możliwe poziomy energii 

wchodzące w skład danego pasma są obsadzone przez elektrony), częściowo 

zapełnione (elektrony zajmują wtedy w ramach pasma poziomy o najniższej możliwej 

energii, przy czym dwa elektrony nie mogą zająć tego samego poziomu) lub 

nieobsadzone (żaden elektron nie posiada wystarczającej energii by znaleźć się na 

najniższym poziomie pasma). Pomiędzy pasmami, na osi energii, znajduje się zakres 

energii wzbronionych. Oznacza to, że elektrony nie mogą przyjmować energii z 

obszaru przerwy energetycznej.  

 

W strukturze pasm 

energetycznych szczególną 

rolę odgrywa ostatnie 

(położone najwyżej na osi 

energii) obsadzone przez 

elektrony walencyjne pasmo 

walencyjne. Kolejne, 

znajdujące się wyżej w skali 

energii, pasmo nazywane 

jest pasmem przewodnictwa. 

Elektrony, które znajdą się na jednym z poziomów energetycznych tego pasma są 

swobodnymi nośnikami ładunku. Jeśli elektron walencyjny znajdzie się w paśmie 

przewodnictwa, w paśmie walencyjnym wytwarza się „pusty” poziom, który również 

umożliwia transport ładunku elektrycznego pod wpływem zewnętrznego pola. Taki 

poziom nazywamy dziurą. Ładunek dziury jest identyczny, co do wartości, jak 

ładunek elektronu, ale ma przeciwny znak. W półprzewodnikach poziom walencyjny i 

 

Rys. A1. Obsadzenie pasma walencyjnego i 
przewodzenia w metalach, półprzewodnikach i 
izolatorach. 
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przewodzenia są rozdzielone przerwą energetyczną, a prawdopodobieństwo 

przeskoku elektronu zależy od energii elektronu i szerokości przerwy.  

Oprócz nośników samoistnych w półprzewodnikach mogą również istnieć 

intencjonalnie wytworzone nośniki ładunku. Powstają one w wyniku wbudowania w 

strukturę półprzewodnika atomów, które stają się źródłem swobodnych elektronów 

bądź dziur elektronowych. Proces taki nazywamy domieszkowaniem. 

Domieszki, które stają się źródłem swobodnych elektronów w półprzewodniku 

nazywamy donorami. W półprzewodniku domieszkowanym donorami nośnikami 

większościowymi ładunku są elektrony a półprzewodnik taki nazywamy 

półprzewodnikiem typu n (ang. negative). Domieszki, które stają się źródłem dziur 

elektronowych w półprzewodniku nazywamy akceptorami. W półprzewodniku 

domieszkowanym akceptorami nośnikami większościowymi ładunku są dziury i 

półprzewodnik taki nazywamy typu p (ang. positive).  

Podstawowym elementem półprzewodnikowym jest złącze p-n, które powstaje, jeśli 

w jednym krysztale półprzewodnika wytworzymy sąsiadujące ze sobą obszary typu n 

i typu p. W momencie wytworzenia złącza, część elektronów swobodnych 

znajdujących się w pobliżu złącza, po stronie n przejdzie na stronę p. Po stronie p 

ulegać będą tak zwanej rekombinacji z dziurami – zapełnią wolne poziomy, w których 

dotychczas znajdowały się dziury elektronowe. W wyniku przejścia elektronów z 

materiału typu n do p na pewnym obszarze półprzewodnika typu n występować 

będzie niedobór elektronów. W efekcie po stronie n złącza p-n obserwuje się dodatni 

potencjał elektryczny. Obszar uboższy w elektrony nazywamy strefą zubożoną (dn). 

Podobnie, w wyniku przejścia elektronów przez złącze p-n po stronie półprzewodnika 

typu p obserwować będziemy niedobór nośników dziurowych. Powstanie tam więc 

również obszar zubożony (dp) charakteryzujący się potencjałem ujemnym. 

Występowanie stref zubożonych po obu stronach złącza i związana z nimi różnica 

potencjałów w znacznym stopniu ogranicza dalsze przechodzenie elektronów na 

stronę p oraz dalszą ich rekombinację prowadząc do wytworzenia się stanu 

równowagi. Dochodzi zatem do powstania pewnej bariery potencjału, która utrudnia 

transport nośników ładunku przez złącze. Pomimo istnienia takiej bariery potencjału 

część elektronów potrafi ją pokonać i ulega rekombinacji po stronie p. Prąd 

elektryczny związany z elektronami, które przechodzą z obszaru n do p nazywamy 

prądem rekombinacji. Jednocześnie obszarze typu p występują aktywowane 

termicznie przeskoki elektronów z pasma walencyjnego do przewodnictwa, w wyniku 

których generowane są nowe swobodne elektrony w paśmie przewodnictwa. 

Elektrony, znajdujące się w pobliżu złącza p-n są przyciągane przez dodatni 

potencjał strefy zubożonej po stronie n i przechodzą na tą stronę złącza a prąd 
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elektryczny z tym związany nazywamy prądem generacji. W sytuacji równowagowej 

prąd rekombinacji płynący ze strony n na stronę p jest równy prądowi generacji 

płynącemu w przeciwną stronę.  

 

Rys A2. Uproszczony schemat zjawisk zachodzących na złączu p-n. 

 

Padające na złącze p-n fotony mogą oddziaływać z elektronami, przekazując im 

swoją energię. Warunkiem absorpcji promieniowania przez elektron z pasma 

walencyjnego jest posiadanie przez foton energii odpowiedniej do wywołania 

przeskoku elektronu do pasma przewodzenia. Foton zaabsorbowany w obszarze 

niespolaryzowanego złącza p-n powoduje wytworzenie prądu generacji związanego 

z przepływem elektronów ze strony p na stronę n. Powstaje w ten sposób różnica 

potencjałów, a więc foton ten przyczynia się do wytworzenia siły elektromotorycznej 

między stroną n (biegun ujemny), a stroną p (biegun dodatni) - tak zwanego 

fotoogniwa.  

 

W najczęściej stosowanych 

fotoogniwach opartych na 

polikrystalicznym krzemie na 

powierzchni ogniwa znajduje się 

warstwa antyodblaskowa, której 

zadaniem jest skierowanie jak 

największej ilości fotonów do warstw 

znajdujących się poniżej (Rysunek 

A3). Następnie fotony przechodzą 

przez cienką warstwę typu n i trafiają do znacznie grubszego obszaru typu p, w 

którym są absorbowane. Elektrony powstałe w wyniku absorpcji fotonów wędrują w 

kierunku złącza, z którego są zbierane przez rozmieszczone w równych odstępach 

 

Rys. A3. Schemat działania fotoogniwa 
półprzewodnikowego opartego na krzemie 
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metalowe elektrody. Nośniki dziurowe natomiast wędrują w kierunku znajdującej się 

pod obszarem typu p płaskiej elektrody metalowej. 

Sprawność konwersji energii słonecznej na elektryczną typowych fotoogniw 

krzemowych jest rzędu 25% a najwyższa uzyskana przekracza 40%. Masowość 

produkcji ogniw opartych na krzemie sprawia, że zaczynają one stanowić poważną 

alternatywę dla innych źródeł energii. Ogniwa słoneczne sprawdzają się w 

urządzeniach przenośnych o niewielkiej mocy, takich jak kalkulatory, lub w 

regionach, w których dostęp do innych źródeł energii jest utrudniony. Elektrownie 

oparte na fotoogniwach, tak zwane farmy słoneczne, buduje się w regionach o 

znacznym nasłonecznieniu. Ogniwa słoneczne stanowią także podstawowe źródło 

zasilania dla satelitów i stacji kosmicznych. Podstawową barierą w większym 

upowszechnieniu fotoogniw jest ich wciąż wysoka cena. 

 

Wykonanie ćwiczenia  

 

Przed przystąpieniem do wyznaczania sprawności fotoogniw należy zamknąć zawory 

na rurkach łączących zbiorniki gazu z ogniwem paliwowym. Następnie odłączamy 

przewody łączące zaciski fotoogniwa z elektrolizerem. Regulujemy położenie płytki z 

ogniwami fotowoltaicznymi w ten sposób, żeby pierwsza płytka znajdowała się około 

10 cm od źródła światła. Fotoogniwa powinny być ustawione w płaszczyźnie 

prostopadłej lub, jeśli nie jest to możliwe, najbardziej zbliżonej do prostopadłej w 

stosunku do kierunku padającej wiązki światła. 

Za pomocą cyfrowego miernika natężenia światła mierzymy natężenie w punkcie 

położonym na środku pierwszej płytki z fotoogniwami, następnie powtarzamy pomiar 

dla drugiej i trzeciej płytki. Notujemy wyniki. 

 

Następnie zestawiamy układ 

pokazany na rys. A4. Do zacisków 

ogniwa fotowoltaicznego podłączamy 

woltomierz.  Równolegle do niego 

podłączamy obwód składający się z 

regulowanego obciążenia oporowego 

oraz amperomierza połączonych 

szeregowo. 

Pomiar zaczynamy od wyznaczenia napięcia na zaciskach ogniwa otwartego – 

rozłączamy jeden z przewodów łączących ogniwo fotowoltaiczne z oporem a 

następnie notujemy wartość napięcia. Ponownie podłączamy obciążenie oporowe i 

 

Rys. A4 Obwód do wyznaczania 
charakterystyki fotoogniwa 
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wykonujemy pomiary napięcia oraz natężenia dla wartości oporu wskazanych przez 

prowadzącego ćwiczenie. Pomiędzy pomiarami powinno minąć ok. 20 sekund. Dla 

każdego punktu pomiarowego obliczamy w dodatkowej kolumnie moc (jako iloczyn 

prądu i napięcia). 

Wykonujemy wykresy charakterystyki prądowo-napięciowej ogniwa oraz wykres 

mocy wytwarzanej przez ogniwo w funkcji napięcia. Dla każdego punktu liczymy 

sprawność jako stosunek mocy prądu elektrycznego w obwodzie z obciążeniem 

(definiowanej jako iloczyn natężenia prądu I i napięcia U) do mocy promieniowania 

padającego na fotoogniwo (wyrażonej jako iloczyn natężenia promieniowania Ip i 

powierzchni fotoogniwa A): 

AI

IU

P 


     (1) 

Następnie wykonujemy wykres sprawności w zależności od oporu obciążenia. 

Należy zauważyć, że tak wyznaczona sprawność ogniwa nie uwzględnia 

charakterystyki widmowej miernika natężenia światła oraz źródła światła. Użyty w 

ćwiczeniu miernik natężenia jest oparty na elementach półprzewodnikowych, i z tego 

względu jego czułość jest różna dla różnych zakresów długości fali. Z tego względu 

użycie różnych źródeł światła, takich jak lampy żarowe, wyładowcze, promienniki 

podczerwieni i lampy LED może silnie wpływać na wynik pomiaru. 

Wykonanie ćwiczenia można powtórzyć używając innych źródeł światła. Po 

uzgodnieniu z prowadzącym ćwiczenie wymieniamy źródło światła. Następnie 

badamy charakterystykę prądowo-napięciową oraz wyznaczamy sprawność ogniwa. 

Po wykonaniu pomiarów badamy charakterystykę źródła światła przy pomocy 

analizatora widma, a następnie wykonujemy jej wydruk. Porównujemy ją z dołączoną 

charakterystyką detektora. Po zakończeniu pomiarów należy przeprowadzić dyskusję 

wyników biorąc pod uwagę moc elektryczną źródła światła, charakterystykę 

widmową źródła oraz detektora i otrzymaną wartość sprawności. 

Pytania kontrolne 

1. Wyjaśnij, co to jest struktura pasmowa i czym różni się dla półprzewodników, 

izolatorów i metali 

2. Opisz budowę i zasadę działania złącza półprzewodnikowego p-n 

3. Opisz zasadę działania fotoogniwa opartego na złączu p-n 

4. Wyjaśnij, jak możemy wyznaczyć sprawność ogniwa na podstawie znajomości 

jego charakterystyki prądowo-napięciowej. 

5. Wyjaśnij, dlaczego sprawność fotoogniwa może zależeć od charakterystyki widmowej 

źródła światła
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B. Badanie procesu wytwarzania paliwa wodorowego przy 

pomocy elektrolizera 

 

Elektrolizer 

W procesie elektrolizy poprzez przyłożenie do odpowiednich elektrod zewnętrznego 

potencjału wymusza się dysocjację substancji chemicznych na jony przeciwnych 

znaków. W przypadku wody proces elektrolizy możemy opisać równaniem: 

2 H2O(l) → 2 H2(g) + O2(g); E0 = -1.229 V   (2) 

W praktyce, potencjał niezbędny do reakcji wynosi około 1.48 V. Do potencjału z 

powyższego równania należy bowiem dodać czynnik związany z tzw. entalpią 

wytwarzania cząsteczek H2 i O2. W najprostszym wariancie konstrukcji elektrolizera 

możemy użyć elektrod z metali szlachetnych (złoto, platyna) lub stali kwasoodpornej, 

zanurzonych w wodzie. Czysta woda jest jednak złym przewodnikiem elektrycznym, 

co wymaga stosowania znacznie wyższych napięć niż wymienione powyżej wartości. 

Zastosowanie roztworów soli jako elektrolitu pozwala rozwiązać ten problem. Przy 

wyborze elektrolitu należy zwrócić uwagę na fakt że niektóre z kationów powstałych 

w wyniku dysocjacji soli mogą stanowić konkurencję dla procesu redukcji wodoru, co 

uniemożliwia jego wytwarzanie. Dzieje się tak w przypadku, kiedy tak zwany 

potencjał standardowy kationu (definiujący jego położenie w szeregu 

elektrochemicznym) jest wyższy niż potencjał standardowy wodoru. Podobnie, użycie 

nieodpowiednich anionów może uniemożliwić produkcję tlenu. 

Obecnie, jednym z często stosowanych rozwiązań technicznych są elektrolizery 

wyposażone w separator (elektrolit) przewodzący protonowo – tak zwane PEM 

(Proton Exchange Membrane). W elektrolizerze tego typu woda jest podawana na 

anodę (elektrodę podłączoną do bieguna dodatniego zewnętrznego źródła). Anoda 

wykonana jest z metali szlachetnych  - najczęściej platyny lub tlenku irydu IrO2, co 

umożliwia katalizę reakcji rozkładu cząsteczki wody na tlen oraz dwa protony H+: 

  eHOOH 42 22    (3) 

W przypadku zastosowania tlenku irydu jest możliwe osiągnięcie wydajności procesu 

katalitycznego około 2mg na każdy cm2 powierzchni elektrody. Na anodzie dochodzi 

do wydzielania się gazowego tlenu, natomiast wytworzone w wyniku elektrolizy 

protony wędrują poprzez elektrolit w kierunku katody. Na katodzie również zachodzi 

reakcja katalityczna, w wyniku której powstaje gazowy wodór.  
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Rolę elektrolitu w elektrolizerze typu 

PEM mogą pełnić tak zwane 

przewodniki jonowe o odpowiednio 

wysokim przewodnictwie 

protonowym. Przykłady takich 

materiałów, jak i opis mechanizmu 

przewodzenia znajdują się w następnej 

części, poświęconej ogniwom 

paliwowym. Konstrukcja elektrolizerów 

typu PEM jest bowiem bardzo  zbliżona 

do konstrukcji ogniw paliwowych. 

 

Wykonanie ćwiczenia 

 

Sprawność elektrolizera można wyznaczyć stosując jako zasilanie urządzenia źródło 

światła użyte w poprzedniej części. Znacznie wygodniej jest jednak użyć 

niezależnego regulowanego źródła napięciowego. Przed podłączeniem zasilacza do 

elektrolizera zmniejszamy napięcie do zera. Woltomierz podłączamy równolegle do 

zacisków elektrolizera. Amperomierz podłączamy szeregowo w obwodzie 

zasilającym elektrolizer (Rys. B2).  

Zwiększamy napięcie w zakresie od 

0.2 do 1.2 V co 0.2V, a następnie w 

zakresie 1.3 do 2.2V co 0.05V. Po 

ustawieniu każdej wartości napięcia 

na zasilaczu należy odczekać 2 

minuty do ustabilizowania się stanu 

układu. Następnie notujemy 

wskazania woltomierza i 

amperomierza. Uwaga: wskazania woltomierza w układzie pomiarowym i 

woltomierza wbudowanego w zasilacz mogą różnić się od siebie. Podane wartości 

napięcia mają charakter orientacyjny i nie należy dążyć do „dokładnego” ich 

ustawienia, ponieważ wydłuża to proces pomiarowy. Pomiarów należy dokonywać 

zwiększając napięcie – jeśli z jakiś przyczyn musimy powtórzyć pomiar dla niższych 

wartości napięcia, elektrolizer musi zostać najpierw rozładowany. W tym celu 

wyłączamy zasilacz, następnie wyciągamy wtyki łączące układ z zaciskami zasilacza 

i zwieramy te wtyki. Należy odczekać około 5 minut do pełnego rozładowania układu. 

 

Rys. B1. Zasada działania elektrolizera 
typu PEM. 

 

Rys. B2. Układ do wyznaczania 
charakterystyki elektrycznej elektrolizera 
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Dla pewnej wartości napięcia natężenie prądu rośnie. Oznacza to, że urządzenie 

zaczyna wytwarzać gaz. Jest to napięcie progowe, niezbędne do zajścia reakcji 

elektrolizy. Wartość napięcia progowego możemy wyznaczyć dokładniej na 

podstawie wykresu charakterystyki prądowo-napięciowej elektrolizera. Wykres taki 

powinien składać się z dwu części – łagodnie nachylonej (dla małych wartości 

napięcia), i części o dużym nachyleniu (dla napięć wyższych niż progowe). Jeśli 

przez punkty leżące w części o dużym nachyleniu przeprowadzimy prostą, to miejsce 

jej przecięcia z osią napięć wyznaczy wartość napięcia progowego (Rys. B3). 

 

Następnie ustawiamy napięcie wyższe 

od napięcia progowego o co najmniej 

0.2V, ale niższe niż 2.2V. Notujemy 

wskazania poziomu na zbiornikach gazu. 

Co 5 minut powtarzamy odczyt objętości 

gazu w zbiornikach, równocześnie 

notując wskazania amperomierza.  

Sprawność elektrolizera możemy 

wyznaczyć, obliczając stosunek energii 

odpowiadającej ciepłu spalania 

wytworzonego wodoru do energii elektrycznej zużytej przez elektrolizer: 

tUI

HV

tUI

Q HS







 2    (4) 

Ponieważ w naszym przypadku dysponujemy wynikami kilku pomiarów, możemy 

posłużyć się metodą najmniejszych kwadratów. Na osi x zaznaczamy wartości 

odpowiadające całkowitej energii elektrycznej zużytej od początku pomiaru. Na osi y 

zaznaczamy ciepło spalania odpowiadające kolejno odczytanym wartościom 

objętości wodoru. Sprawność urządzenia obliczamy na podstawie współczynnika 

nachylenia prostej na wykresie. 

Ciepło spalania 1m3 wodoru HU wynosi 12.75 MJ. Wartość ta uwzględnia również 

ciepło zawarte w parze wodnej wytworzonej w procesie syntezy wodoru i tlenu 

(ciepło skraplania pary wodnej), i stąd jest często określana jako górna wartość 

ciepła spalania. W przypadkach kiedy nie możemy odzyskać energii zgromadzonej w 

postaci ciepła skraplania możemy posłużyć się wartością odpowiadającą jedynie 

energii syntezy wodoru i tlenu, oznaczaną jako HL i równą 10.8 MJ. 

Warto zauważyć, że sprawność elektrolizera zależy od wartości napięcia zasilania. 

Przy wyższej wartości napięcia urządzenie produkuje więcej wodoru i tlenu, ale jego 

sprawność wyznaczana  ze wzoru (4) jest niższa. Po uzgodnieniu z prowadzącym 

 

Rys. B3. Wyznaczanie napięcia 
progowego elektrolizera. 



 13 

można powtórzyć pomiary dla innych wartości napięcia powyżej napięcia progowego, 

a następnie przedyskutować otrzymane wyniki. 

Pytania kontrolne 

1. Opisz fizyczne podstawy zjawiska elektrolizy wody oraz zasadę działania 

elektrolizera typu PEM 

2. Podaj wzór na sprawność elektrolizera i wyjaśnij sposób jej wyznaczania 
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C. Badanie procesu elektrochemicznego spalania paliwa w 

ogniwie paliwowym  

 

Ogniwo paliwowe 

W ogniwie paliwowym dochodzi do spalania (utleniania) paliwa – jest to jednak 

proces przebiegający bez płomienia (nazywany czasem spalaniem 

elektrochemicznym), a samo ogniwo wytwarza bezpośrednio energię elektryczną. 

Paliwem dla ogniw może być czysty wodór, ale również gaz ziemny, metan, metanol 

i alkohole. Zasadę działania ogniwa pokażemy na przykładzie tzw. ogniwa z 

elektrolitem przewodzącym protonowo. Wodór w postaci gazowej dociera do jednej z 

elektrod, w postaci gęstej siateczki. W wyniku procesu katalitycznego 

wspomaganego przez materiał elektrody cząsteczki wodoru oddają elektrony, 

zmieniając się w jony H+. Na elektrodzie powstaje zatem nadmiar elektronów – 

elektroda ta staje się anodą. Jony wodoru wchodzą do elektrolitu i wędrują w stronę 

katody. Ona również zbudowana jest z gęstej siatki, na której zachodzi inna reakcja 

katalityczna – tlen z powietrza zmienia się w jony O2-. Z tej strony ogniwa powstaje 

zatem niedobór elektronów, który wymusza obieg elektronów w zewnętrznym 

obwodzie. Na katodzie jony tlenu łączą się z jonami wodoru, w wyniku czego 

powstaje woda H2O. Energia syntezy wody z tlenu i wodoru zamieniana jest na 

energię elektryczną – czyli pracę, którą ogniwo wykonuje nad elektronami 

wymuszając ich przepływ przez zewnętrzny obwód. 

  

Rys. C1 Zasada działania ogniw paliwowych: a) oparte na przewodniku protonowym, 
b) oparte na przewodniku tlenowym.  
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Elektrolity stosowane w ogniwach paliwowych tego typu są najczęściej oparte na 

polimerach. Wiodącym producentem elektrolitów do ogniw paliwowych jest koncern 

duPont. Opatentowany przez ten koncern elektrolit o nazwie Nafion jest 

syntetycznym kopollimerem tetrafluoroetylenu (monomeru teflonu) i kwasu nadfluoro-

3,6-dioksa-4-metylo-7-oktenosulfonowego.  

W elektrolicie tym nośnikami 

ładunku są protony związane z 

grupą SO3H. Transport ładunku jest 

oparty na przeskokach tych 

protonów między sąsiadującymi 

grupami. Przeskok taki wymaga 

pokonania przez proton określonej 

bariery potencjału, związanej między innymi z koniecznością zerwania wiązań 

pomiędzy protonem a grupą SO3
-. Im wyższa energia protonu, tym większe jest 

prawdopodobieństwo przeskoku. Ponieważ energia protonu jest związana z 

temperaturą, przewodność elektrolitu wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. 

Proces ten można opisać zależnością typu Arrheniusa: 








 


Tk

E

T B

Aexp0
     (5) 

We wzorze tym EA oznacza energię niezbędną do przeskoku jonu w kolejne 

położenie, T temperaturę w skali bezwzględnej, kB – stałą Boltzmana.  

Przeskok jonu może nastąpić w przypadku, kiedy w bezpośrednim sąsiedztwie 

danego położenia występuje wolne miejsce – w przypadku Nafionu w sąsiedztwie 

danej grupy SO3H musi znajdować się grupa SO3
- . Wartość przewodności jonowej 

elektrolitu zależy zatem silnie również od struktury materiału. Struktura odpowiednia 

dla uzyskania wysokich wartości przewodności jonowej musi przede wszystkim 

zapewniać ciągłość ścieżek przewodzenia pomiędzy elektrodami. W przeciwnym 

wypadku część nośników ładunku zostaje uwięziona w „ślepych zaułkach” i nie 

bierze udziału w transporcie pomiędzy elektrodami.  

Struktura Nafionu łączy w sobie fragmenty hydrofobowe (teflon) i hydrofilowe (grupy 

sulfonowe SO3H). W procesie wytwarzania elektrolitu dochodzi do samoorganizacji 

fragmentów hydrofilowych, które wytwarzają trójwymiarową strukturę kanałów 

łatwego przewodzenia (grupy sulfonowe SO3H są zwrócone do wewnątrz takich 

kanałów). Pomiędzy kanałami występują obszary hydrofobowe. Obecność w 

kanałach hydrofilowych wody, której cząsteczki są silnie polarne i odgrywają role 

rozpuszczalnika znacząco ułatwia transport protonów pomiędzy kolejnymi grupami 

 

Rys. C2 Wzór chemiczny Nafionu 
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sulfonowymi. Z tego względu przewodność jonowa elektrolitów tego typu jest 

znacząco wyższa po nasączeniu wodą. Optymalna temperatura pracy ogniw 

paliwowych opartych na elektrolicie z Nafionu wynosi około 80C – dla temperatur 

wyższych dochodzi do silnego parowania wody i w konsekwencji zmniejszenia 

przewodności jonowej.  

Opisany wariant konstrukcji ogniwa paliwowego nie jest jedynym możliwym. Zamiast 

elektrolitu przewodzącego jony wodoru można użyć elektrolitu przewodzącego jony 

tlenu O2-. W tym rozwiązaniu woda z procesu elektrochemicznego spalania pojawia 

się nie na katodzie, ale na anodzie. W ogniwach stosowane są także elektrolity 

przewodzące jony OH-  oraz jony CO3
2-. 

Sprawność ogniw paliwowych (stosunek uzyskanej energii elektrycznej do energii 

chemicznej zasilającej ogniwo) jest wyższa niż silników spalinowych czy układów 

złożonych z kotłów i turbin w elektrowniach. Ogniwa nie emitują szkodliwych spalin. Z 

tego względu ogniwa określane są mianem silników przyszłości i ich zastosowanie 

może zrewolucjonizować motoryzację i energetykę. Ogniwa mogą spalać również 

węgiel w postaci gazyfikowanej – mogą być zatem dobrym rozwiązaniem dla krajów 

takich jak Polska posiadających duże złoża tego surowca. 

Obecnie ogniwa paliwowe stosowane są w samochodach osobowych, autobusach, w 

niewielkich elektrowniach, a także na jachtach. Ogniwa paliwowe z elektrolitem 

przewodzącym jony wodoru były źródłem zasilania dla załogowych statków 

kosmicznych realizujących program Gemini. Dobrym przykładem ekologicznego 

rozwiązania są ogniwa paliwowe wykorzystujące metan z oczyszczalni ścieków. 

Główną barierą dla szerszego zastosowania ogniw są obecnie znaczne koszty 

podzespołów ogniw, co powoduje że koszt produkcji ogniwa przewyższa koszt 

wytworzenia silnika spalinowego o podobnej mocy.  

 

Wykonanie ćwiczenia 

 

Pomiary charakterystyki ogniwa paliwowego można przeprowadzić, jeśli w zbiorniku 

z wodorem znajduje się co najmniej 60cm3 gazu. Do zacisków ogniwa paliwowego 

podłączamy układ złożony z woltomierza, amperomierza i regulowanego oporu, 

(Rysunek C3). Rozłączamy jeden z przewodów łączących opór regulowany z 

obwodem i notujemy wartość napięcia na zaciskach ogniwa otwartego.  
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Przed rozpoczęcie ćwiczenia 

przedmuchujemy układ: delikatnie 

uchylamy zawór wylotowy po stronie 

anodowej, a następnie powoli 

odkręcamy zawór dolotowy wodoru 

(między zbiornikiem a ogniwem) tak, 

by ze zbiornika uszło około 20 mc3 

wodoru. Następnie zamykamy zawór 

wylotowy po stronie anodowej. Podobnie postępujemy po stronie katodowej, 

przepłukując ją tlenem. W zasadniczej części ćwiczenia uchylamy zawór 

doprowadzający wodór oraz częściowo uchylamy tlen do ogniwa paliwowego. Zawór 

wylotowy po stronie anodowej powinien być zamknięty, a po stronie katodowej 

delikatnie otwarty, by wypuszczać parę wodną, w przeciwnym razie jej wzrastające 

ciśnienie utrudni działanie ogniwa. Wypływ po stronie katodowej powinien być 

równoważony produkcją tlenu w elektrolizerze. Monitorujemy wartość napięcia na 

zaciskach ogniwa otwartego, czekając aż osiągnie ono stałą wartość (dopuszczalne 

są niewielkie oscylacje wartości napięcia wokół wartości średniej). Następnie 

podłączamy obwód z oporem regulowanym i amperomierzem. Dla wartości oporu 

wskazanych przez prowadzącego wykonujemy serię pomiarów napięcia i natężenia. 

Na podstawie tej serii sporządzamy wykres charakterystyki prądowo – napięciowej 

ogniwa. Następnie, wykonując wykres mocy ogniwa (zdefiniowanej jako iloczyn 

napięcia i natężenia) sprawdzamy, dla jakiej wartości oporu moc ogniwa osiąga 

wartość maksymalną. 

 

Rys. C4. Przykładowa charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa oraz wykres 
mocy ogniwa w funkcji napięcia 
 

Sprawność ogniwa możemy zdefiniować jako stosunek pracy wykonanej przez 

ogniwo nad ładunkiem przepływającym w zewnętrznym obwodzie elektrycznym do 

energii uzyskanej z reakcji chemicznej łączenia tlenu z wodorem: 

HV

tUI

Q

tUI

HS 







2

    (6) 

 

Rys. C3. Obwód do wyznaczania 

charakterystyki ogniwa paliwowego 
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Na obciążeniu zewnętrznym ustawiamy wartość oporu, dla której moc ogniwa jest 

maksymalna. Następnie wyłączamy elektrolizer, aby móc wyznaczyć ilość zużytego 

wodoru. W odstępach 1 minutowych notujemy poziom wodoru w zbiorniku (można 

wykorzystać technikę zdjęć poklatkowych), wartość napięcia na ogniwie i natężenia 

prądu przepływającego przez obwód. Czas wykonywania tej części nie powinien 

wynosić dłużej niż 20 minut, ponieważ w układzie pozbawionym zasilania może 

dochodzić do zmian ciśnień parcjalnych wodoru i tlenu.  

 

Opracowanie danych 

Na podstawie uzyskanych danych sporządzamy wykres, w którym na osi x 

umieszczamy wartość energii uzyskanej ze spalania wodoru (do obliczeń należy 

użyć ciepła spalania HL z poprzedniej części ćwiczenia). Na osi y umieszczamy 

wartości energii elektrycznej, która wydzieliła się na elementach oporowych obwodu. 

Podobnie jak w części poświęconej elektrolizerowi, wartości te są sumą wartości 

obliczonej na podstawie aktualnie odczytanego napięcia i natężenia, oraz wartości 

obliczonych dla poprzednich punktów. Następnie do danych dopasowujemy prostą. 

Współczynnik nachylenia tej prostej odpowiada sprawności ogniwa. Niepewność 

sprawności obliczamy zarówno na podstawie parametrów dopasowanej prostej, jak i 

niepewności pojedynczych punktów. 

Wyznaczamy wartość OCV (napięcia otwartego) ogniwa i jego niepewność, oraz 

opór wewnętrzny ogniwa i jego niepewność. W obliczeniach należy uwzględnić opór 

amperomierza, który może być porównywalny z oporem reszty elementów obwodu. 

 

Pytania kontrolne 

1. Opisz budowę i zasadę działania ogniwa paliwowego. Sporządź 

schematyczny rysunek obrazujący pracę ogniwa z elektrolitem przewodzącym 

protonowo oraz elektrolitem przewodzącym tlenowo. 

2. Omów czynniki, od których może zależeć wartość przewodności przewodnika 

jonowego oraz jej zależność temperaturowa. 

3. Wyjaśnij, dlaczego napięcie na zaciskach ogniwa obciążonego różni się od 

napięcia ogniwa otwartego. Podaj, jak na podstawie charakterystyki prądowo-

napięciowej można wyznaczyć opór wewnętrzny ogniwa. 

4. Podaj wzór na sprawność ogniwa i opisz metodę jej wyznaczania.  

 

Literatura 

P. Tomczyk, Szanse i bariery rozwoju energetyki wodorowej, Polityka Energetyczna 12 

(2009) 593 



 19 

W. Bogusz, F. Krok, Elektrolity Stałe, WNT 1995 

J. Surygała, Wodór jako paliwo, WNT 2008 

 


