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Wodór i ogniwa paliwowe - 
jak, po co i dlaczego? 

Hans U. Fuchs, 2019 

 

 

Drogi Czytelniku, 

jest to raczej nietechniczny tekst dla nas wszystkich, którzy nie są inżynierami ani 

naukowcami. Przedstawia zarys tematu technologii wodoru i ogniw paliwowych. 

Zostało jednak uwzględnione kilka tematów technicznych, które przeniesiono 

do pól oznaczonych symbolem 

 T  

Może więc, podczas pierwszego czytania, podążaj po prostu za głównymi wątkami 

opisu i wyjaśnieniami, pomijając te pola i wróć do nich później, albo w ogóle… 

 

 

 

Wodór jako paliwo i ogniwa paliwowe mogą pewnego dnia zastąpić nasze obecne 

źródła i sposoby uzyskiwania energii. Perspektywa ta rodzi co najmniej trzy 

pytania: Jak działa takie urządzenie, do czego dokładnie użyjemy wodoru i ogniw 

paliwowych i dlaczego mielibyśmy chcieć wprowadzić nową technologię, jeśli stara 

dobrze nam służy i może służyć nam jeszcze przez długi czas? 

 

Argumenty na rzecz technologii FCH 

1. Wodór jest paliwem odnawialnym. 

2. Spalanie wodoru lub używanie go w ogniwach paliwowych wytwarza 

tylko wodę jako produkt uboczny. 

3. Wodór wykorzystywany w ogniwach jest potencjalnie bardzo wydajny. 
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Istnieją przynajmniej trzy argumenty przemawiające za technologią ogniw pali-

wowych i wodoru (FCH-T): 

1. Obecnie stosowane paliwa są w większości nieodnawialne. Węgiel, ropa 

naftowa i gaz ziemny zostały dawno temu odłożone w skorupie ziemskiej 

i po zużyciu już do niej nie wrócą. 

2. Spalanie zwykłych paliw tworzy substancje, które szkodzą środowisku 

na kilka sposobów. Na przykład zanieczyszczają powietrze, którym oddy-

chamy i wodę, którą pijemy. Co istotniejsze, dwutlenek węgla wytwarzany 

przez spalanie węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego sprawia, że nasza 

planeta ociepla się w tempie, które nie będzie akceptowane przez przyszłe 

pokolenia - i nie powinno być już dla nas akceptowalne. 

3. Z fizycznego i technicznego punktu widzenia spalanie paliw jest mar-

notrawstwem - wytwarzanie ciepła nie jest tym, co powinniśmy robić. 

Istnieją, przynajmniej teoretycznie, lepsze sposoby na wykorzystanie paliw 

z naukowego i inżynieryjnego punktu widzenia. 

 

Wodór 

Fizycznie wodór jest substancją prostą, taką jak woda lub powietrze, ale nie 

jest tak obfity na Ziemi; to jednak główny „materiał”, z którego zbudowane jest 

Słońce i gwiazdy. Na Ziemi, w warunkach normalnych, występuje jako gaz, 

podobnie jak niektóre inne substancje, takie jak azot, tlen i dwutlenek węgla, 

które są składnikami powietrza. 

Chemicznie wodór jest pierwiastkiem, podobnie jak tlen, hel lub żelazo. 

W rzeczywistości, jako gaz na Ziemi, wodór jest związkiem chemicznym: jego 

cząsteczki składają się z dwóch atomów wodoru. W chemii używamy symbolu 

H dla pierwiastka, który nazywamy wodorem; dlatego symbolem wodoru jest 

H2 (połączone dwa atomy H). 

Może służyć jako paliwo, co oznacza, że reaguje chemicznie z tlenem, a więc 

wpływa na przebieg innych procesów, takich jak ciepło, elektryczność lub ruch. 

Innymi słowy, dostarcza energii do sterowania tymi procesami. Mówiąc jeszcze 

inaczej, wodór może być źródłem energii i jest środkiem jej magazynowania. 

Możemy również nazwać wodór nośnikiem energii: gdy otrzymujemy wodór, 

może on potencjalnie dostarczyć energii. 
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Technologia FCH ma potencjał, aby zaspokajać nasze energetyczne potrzeby. 

Wodór może być uzyskiwany w sposób ciągły z wykorzystaniem energii Słońca. 

Spalanie wodoru, a jeszcze lepiej stosowanie go w ogniwach paliwowych, 

wytwarza wodę jako „produkt uboczny”; nie ma udziału węgla, który prowadziłby 

do produkcji dwutlenku węgla. 

Ponadto użycie paliwa w ogniwie paliwowym wcale nie oznacza, że jest ono 

spalane: nie ma tu ognia; nie jest ono używane do wytwarzania ciepła - energia 

dostarczana przez paliwo jest wykorzystywana do wspomagania procesów 

elektrycznych ogniwa (ogniwo paliwowe zasadniczo działa jak akumulator). 

 

Ogniwa paliwowe 

Ogniwo paliwowe to rodzaj maszyny. Jako taka nie różni się niczym 

od elektrycznej pompy wodnej, dynamo lub silnika spalinowego samochodu. 

Podobnie jak wszystkie te silniki, wykorzystuje dwa procesy, przy czym 

pierwszy z nich napędza drugi pożądany proces. Na przykład w elektrycznej 

pompie wody wykorzystujemy energię elektryczną do napędzania przepływu 

wody z miejsca niższego do wyższego. W ogniwie paliwowym proces 

chemiczny napędza proces elektryczny. 

 

Ogniwo paliwowe wykorzystuje paliwo, takie jak wodór lub metan, pozwala 

mu reagować w reakcji chemicznej, a tym samym napędza proces elektryczny. 

W najbardziej podstawowym typie ogniwo paliwowe wykorzystuje wodór, 

który reaguje z tlenem, wytwarza wodę i napięcie elektryczne, które z kolei 

umożliwia „pompowanie” energii elektrycznej przez przewody i urządzenia. 

Jest to bardzo podobne do działania akumulatora, z tą różnicą, że w ogniwie 

paliwowym dostarczane są reagujące substancje, a produkty reakcji są 

usuwane w sposób ciągły.  
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Oczywiście technologia FCH jako taka nadal prowadzić może do produkcji 

niektórych szkodliwych substancji, a wytwarzanie wodoru i używanie go 

w ogniwach paliwowych nigdy nie będzie w 100% wydajne, pomimo pozornych 

obietnic teoretycznych. Jednak skutkiem nieefektywności FCH jest zasadniczo 

dodatkowe ciepło, nie stwarzające nadmiernego ryzyka dla naszej planety. 

Poniżej chcemy odpowiedzieć na pytania postawione w tytule i opisać aspekty 

związane z nimi w bardziej szczegółowy sposób. Drugie z nich (FCH-T: po co?) jest 

dość proste: technologia FCH będzie wykorzystywana głównie w przypadkach, 

w których używamy dziś paliw do uzyskiwania energii. Odpowiedź na trzecie 

pytanie (FCH-T: dlaczego?) zajmie nam więcej czasu. Rozważając je, będziemy za 

to wzbogacani pewną wiedzą na temat procesów fizycznych i chemicznych oraz, 

co najważniejsze, lepszym zrozumieniem potencjału FCH-T dla zrównoważonej 

przyszłości energetycznej. Zanim jednak zaczniemy odpowiadać na te pytania, 

zaczynamy od pierwszego. 

Technologia FCH: Jak? 

System, który wykorzystuje wodór do pewnego celu, może wyglądać następująco 

(patrz ryc. 1). Po pierwsze, należy dostarczyć wodór. Bezpośrednim jego źródłem 

jest woda. W wyniku reakcji chemicznej woda przekształca się w dwa gazy: wodór 

i tlen; można tego dokonać przy użyciu elektryczności. 

 

Wykorzystujemy światło słońca… 

1. do bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej w panelach; 

2. jako żródło wiatru napędzającego turbiny wiatrowe; 

3. jako podstawę procesów hydrologicznych w elektrowniach wodnych. 

 

Jeśli chcemy, aby Słońce wspomagało procesy generowania energii elektrycznej, 

możemy zbudować fotowoltaiczną elektrownię słoneczną. Możemy również 

wykorzystywać wiatr lub wodę przepływającą po powierzchni naszej planety do 

napędzania turbin wiatrowych lub wodnych, które następnie napędzają genera-

tory elektryczne. Ponieważ na Ziemi przepływy wiatru i wody są powodowane 

przez światło słoneczne, energia wiatru i wody również pochodzi ze Słońca. 
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Gdy umożliwimy przepływ prądu przez lekko osoloną wodę, ulega ona reakcji 

chemicznej, która wytwarza wodór i tlen. Proces ten nazywa się elektrolizą. Tlen 

może być wprowadzany z powrotem do atmosfery; wodór można gromadzić 

i przechowywać przez pożądany okres. 

Wodór można w stosownym momencie wprowadzić do ogniwa paliwowego, gdzie 

reakcja chemiczna, która go wytworzyła, jest odwracana – teraz woda jest uzyski-

wana z wodoru i tlenu, który może być pobierany z powietrza. W rezultacie ogniwo 

paliwowe może zasilać niektóre urządzenia, podobnie jak się to dzieje 

w przypadku silnika elektrycznego z akumulatorem. 

Urządzeniem zasilanym przez ogniwo może być domowa pompa ciepła. Działanie 

pompy opiera się na tym, że ciepło jest transportowane z miejsca, które jest sto-

sunkowo zimne - takie jak ziemia poza domem - do cieplejszego miejsca - takiego 

jak woda w zbiorniku ciepłej wody lub powietrze w domu. 

 

Rys. 1: Wodór zasilany przez Słońce i wykorzystywany do ogrzewania domu. 

Zwróć uwagę na zbiorniki wodoru na środku łańcucha procesów. 

Rys. 1 pokazuje konkretny przypadek układu energetycznego, na początku którego 

mamy Słońce, a na końcu pewne zjawiska, w których wykorzystujemy energię. 

Energia elektryczna dostarczana przez wodór stosowany w ogniwach paliwowych 

może napędzać silniki ciężarówek, samochodów, pociągów, a nawet statków, 

rozświetlać miasta lub uruchamiać lodówki. 

Możemy wytwarzać wodór tak długo, jak świeci Słońce, magazynować paliwo, 

przenosić je tam, gdzie będzie potrzebne i wprowadzać go do ogniw paliwowych, 

które dają nam odpowiednik generatora elektrycznego. Innymi słowy, pośrednio 
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Słońce i wodór można wykorzystać do zasilania większości, jeśli nie wszystkich 

urządzeń i maszyn, z których korzystamy w życiu codziennym. 

Technologia FCH: Po co? 

Technologia ogniw paliwowych i wodoru (FCH-T) łączy dwa elementy, które 

niekoniecznie muszą być rozpatrywane razem: wykorzystanie wodoru jako paliwa 

i wykorzystanie paliw w ogniwach paliwowych do zasilania procesu elektrycznego. 

Jednak połączenie aspektów wodoru i ogniw paliwowych ma kilka ważnych zalet. 

Wodór 

Wodór to nie tylko paliwo; odgrywa ważną rolę jako substancja do produkcji 

innych chemikaliów i farmaceutyków. Tutaj interesuje nas jego rola jako paliwa. 

Tam, gdzie dziś używamy tradycyjnych paliw, takich jak węgiel, ropa naftowa lub 

gaz ziemny, możemy w przyszłości wykorzystywać wodór. 

 

Ważne zastosowania paliw w dużej skali 

4. Ogrzewanie budynków i ciepło technologiczne. 

5. Energia elektryczna z dużych elektrowni. 

6. Transport (lądowy, wodny, lotniczy). 

 

Paliwa są używane do wielu zastosowań. Wyróżniają się trzy z nich: spalanie paliw 

do ogrzewania i uzyskania ciepła technologicznego dla przemysłu; spalanie paliw 

w elektrowniach; spalanie paliw w silnikach do transportu (silniki samochodowe 

lub silniki Diesla i turbiny gazowe stosowane w pociągach i na statkach). 

W pierwszym przypadku wykorzystujemy ciepło, w drugim potrzebujemy 

elektryczności, w trzecim wprawiamy obiekty w ruch. 

We wszystkich trzech przypadkach paliwa są spalane. Ogólnie pierwszą rzeczą, 

która się dzieje, jest wytwarzanie ciepła. Do celów grzewczych można to uznać za 

dobre, ale nawet w tym zastosowaniu istnieją lepsze sposoby wykorzystania paliw. 

W drugim i trzecim przypadku warto zastanowić się, dlaczego musimy na etapie 

przejściowym uzyskać ciepło, aby dojść do elektryczności lub ruchu. 
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Ogniwa paliwowe 

W tym miejscu na arenę wkraczają ogniwa paliwowe. Zamiast spalać, ogniwo 

wykorzystuje paliwo do bezpośredniego zasilania procesu elektrycznego, 

podobnie jak akumulator. Tam, gdzie energia elektryczna może być wykorzystana 

do zasilania innych procesów - zwłaszcza wprawiania w ruch - ogniwa paliwowe 

mogą zastąpić istniejącą technologię. Ogniwa paliwowe można wykorzystać do 

transportu i mogą one zasadniczo zastąpić elektrownie - ponieważ same są 

elektrowniami. Możemy nawet użyć ich do ogrzewania, wytwarzając ciepło 

elektrycznie. Nasze dzisiejsze metody nie tylko wyglądają na marnotrawstwo, to 

jest marnotrawstwo - możemy bowiem użyć energii elektrycznej do napędzania 

pomp ciepła i uzyskać znacznie więcej ciepła na jednostkę energii, niż spalając 

paliwo, takie jak wodór lub wytwarzając ciepło w grzejniku elektrycznym 

(przepuszczając prąd przez cienkie druty, które się nagrzewają). 

Technologia FCH mogłaby potencjalnie zastąpić nasze obecne wykorzystanie paliw 

do ogrzewania, energii elektrycznej i transportu przez odnawialne, czystsze 

i bardziej wydajne procesy. Sprawdzimy teraz, dlaczego technologia ta prowadzi 

do czystszych i wydajniejszych procesów. 

Technologia FCH: Dlaczego? 

Na samym początku podaliśmy trzy główne powody, dla których moglibyśmy 

chcieć zamienić nasze wykorzystanie paliw w kierunku technologii FCH: wodór 

może być wytwarzany w procesach odnawialnych; stosowany jako paliwo, tworzy 

tylkko wodę jako product uboczny; stosowany w ogniwach paliwowych, może 

potencjalnie stworzyć bardziej efektywną energetycznie infrastrukturę. 

Stawia nas wobec ważnego pytania: w jaki sposób technologia FCH ma osiągnąć 

wszystkie te cele? Czy możemy zrozumieć, dlaczego wodór byłby paliwem 

odnawialnym, dlaczego jest potencjalnie czysty i dlaczego może być stosowany 

w potencjalnie skuteczny sposób? 

Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy zagłębić się w naukę i inżynierię. 

Co ważne, poznanie tych aspektów nie musi być trudne - istnieją sposoby 

tworzenia opisów i wyjaśnień, które odwołują się do naszego codziennego 

doświadczenia i zrozumienia otaczającego nas świata. Narracje te wykorzystują 

naturalny język i obrazy, które nie muszą być formalne lub w inny sposób 

niedostępne dla większości z nas. 
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Chemia spalania paliw 

Zacznijmy od chemicznych aspektów stosowania paliw. Dla uproszczenia 

rozważmy tylko dwa paliwa: wodór i metan. Wodór jest zwykle gazem, którego 

cząsteczki składają się z dwóch atomów wodoru. Metan składa się z atomów węgla 

i wodoru. Jest podstawowym składnikiem gazu ziemnego i jest wytwarzany 

w wielu procesach biologicznych (krowy „pierdzą” metanem!). Metan jest również 

silnym gazem cieplarnianym; zbyt duża jego zawartość w atmosferze ma silny 

wpływ na ocieplenie planety. 

Kiedy pali się gaz, taki jak wodór lub metan, łączy się on z tlenem zwykle 

pobieranym z powietrza. Spalanie gazowego wodoru prowadzi do wytworzenia 

wody. Podczas spalania metanu powstaje woda i dwutlenek węgla. Tak więc, 

przynajmniej potencjalnie, spalanie wodoru jest „czyste”, podczas gdy spalanie 

metanu nie. (Należy jednak pamiętać, że jeśli otrzymujemy metan z produkcji 

biogazu, spalanie go i produkcja dwutlenku węgla nie stanowi problemu: 

dwutlenek węgla pierwotnie pochodzi z powietrza pobieranego przez rośliny. 

Tak więc biometan jest zasadniczo neutralny, jeśli chodzi o dwutlenek węgla.) 

 

 T    Spalanie wodoru i metanu 

Cząsteczka wodoru składa się z dwóch atomów wodoru. Symbol H jest uży-

wany dla atomu, więc wodór w formie gazu jest oznaczony w chemii przez H2. 

Tlen w powietrzu składa się z dwóch atomów tlenu (O), więc ma symbol O2. 

Spalanie gazowego wodoru oznacza reakcję chemiczną z gazowym tlenem, 

który wytwarza wodę. Ponieważ woda składa się z dwóch części wodoru 

i jednej części tlenu (H2O), musimy zapewnić, aby dwie jednostki gazowego 

wodoru reagowały z jedną jednostką gazowego tlenu, wytwarzając dwie jed-

nostki wody: 

2 H2 + 1 O2 —> 2 H2O 

Z drugiej strony, spalanie metanu (CH4, gdzie symbol C oznacza węgiel) tworzy 

wodę i dwutlenek węgla (CO2): 

1 CH4 + 2 O2 —> 2 H2O + 1 CO2 

Tutaj widzimy źródło naszego problemu produkcji dwutlenku węgla z gazów 

cieplarnianych: jest to nieunikniony produkt uboczny spalania paliw glowodor-

owych, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny. Jest on wytwarzany również przy 

spalaniu węgla. 
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Jednak sprawa nie jest tak prosta. Kiedy spalamy wodór w powietrzu, otrzymu-

jemy inne produkty uboczne, ponieważ powietrze zawiera nie tylko tlen (który 

wraz z wodorem wytwarza wodę). W szczególności w wysokich temperaturach 

gazowy azot w powietrzu łączy się z tlenem, wytwarzając tlenki azotu (takie jak 

NO2 i N2O), które zanieczyszczają powietrze, którym oddychamy. W reakcji 

ze światłem słonecznym NO2 (dwutlenek azotu) wytwarza ozon (O3), który jest 

drażniący dla naszych płuc oraz zwierząt i roślin. Podtlenek azotu (N2O) i ozon są 

również gazami cieplarnianymi. 

Oto niektóre z powodów, dla których nie powinniśmy po prostu palić wodoru; 

nazwijmy to przyczynami chemicznymi. Później dowiemy się, że istnieje inny bar-

dzo ważny fizyczny powód, dla którego nie pali się wodór: spalanie paliw wytwarza 

ciepło, a wytwarzanie ciepła nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem dla wyzwań 

w energetyce. Powinniśmy raczej wykorzystywać paliwa w ogniwach paliwowych, 

zwłaszcza jeśli potrzebujemy energii elektrycznej do dalszych zastosowań. 

Nośniki energii i napięcia 

Ważnym warunkiem zrozumienia aspektów inżynierii energetycznej na naszej 

drodze do poznania technologii FCH jest zwrócenie uwagi, że światło, ciepło, 

elektryczność, czy ruch nie są energią; są raczej nośnikami energii.  

Właściwie sensowne jest używanie pojęć takich jak światło, ciepło, elektryczność 

lub ruch do opisu zjawisk, obejmujących wiele aspektów - energia jest tylko 

jednym z nich. W połączeniu z płynami (takimi jak woda i powietrze) 

i niezliczonymi substancjami chemicznymi, z których korzystamy, światło, ciepło, 

elektryczność lub ruch można najlepiej zrozumieć jako siły natury - zjawiska 

obdarzone mocą (patrz dokument Siły natury i energia). 

Oprócz powiązania z energią - poprzez aspekt mocy - siły natury charakteryzują się 

głównie dwoma innymi cechami: zjawiska mogą być bardziej lub mniej intensywne, 

mogą też być większe lub mniejsze — może być ich mniej lub więcej (patrz Rys.2). 

Występuje natężenie światła, ciepła, prądu elektrycznego i ruchu; natężenia 

przedstawione są w formie poziomu wysokiego lub niskiego. Zauważ, że różnice 

w poziomie natężenia odpowiadają za to, co określamy jako napięcia. Są też ilości 

światła, ciepła, prądu elektrycznego i ruchu. 



 10 

 

Rys. 2: Ilościowe przedstawienie wybranych wielkości fizycznych, które mogą 
“przepływać” - płynów, elektryczności, ciepła, światła, ruchu itp. - są one zilustrowane 
jako czerwone „substancje” w pojemnikach. Na ich intensywność wskazują poziomy 

wypełnienia naczyń. Ta sama ilość może być powiązana z różnymi poziomami (po lewej); 
dwukrotne zwiększenie ilości może odpowiadać temu samemu poziomowi (po prawej). 

Fakt, że zjawiska fizyczne i chemiczne opisuemy ilościowo - ilościami płynu, ciepła 
lub elektryczności, ruchu lub substancji - można zilustrować poprzez pokazanie 
wielkości podobnych do płynu, które kogą przepływać (ryc. 2). Energia elektryczna, 
światło, płyny, ciepło, ruch lub określone substancje znajdują się w gromadzących 
je “pojemnikach” (ciepło w gorącym kamieniu, ruch w ruchomym kamieniu, 
energia elektryczna w kondensatorze, woda w słoiku itp.) I mogą przepływać do 
i z tych naczyń oraz od zbiornika do zbiornika (rys. 3). 

 

Rys. 3: Wielkości fizyczne opisywane ilościowo - elektryczność, ciepło, światło, ruch itp. - 

mogą być gromadzone, mogą dopływać do i wypływać ze zbiorników lub przepływać 

z jednego zbiornika do drugiego. 

Kiedy mówimy o wodzie, jest to jasne. Wody może być mniej lub więcej, może ona 

być pod wysokim lub niskim ciśnieniem (a różnice ciśnień wynikają z napięcia 

związanego z magazynowaniem I przepływem wody). Woda może mieć większą 

lub mniejszą moc: możemy powiedzieć, że woda jest obdarzona większą lub 

mniejszą energią. W istocie, jeśli chodzi o energię, sensowne jest postrzeganie 

wody jako nośnika energii; to z pewnością nie jest sama energia. 
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Ważne jest, aby patrzeć na światło, ciepło, elektryczność i ruch w ten sam sposób. 

Wielkości te charakteryzują się intensywnością: jasnością, temperaturą, 

potencjałem elektrycznym i prędkością; są też związane z napięciami: 

odpowiednio różnicami jasności, różnicami temperatur, napięciem elektrycznym 

i różnicami prędkości. Z drugiej strony ilość światła, ilość ciepła (kaloryczność), 

ilość energii elektrycznej (ładunek) i ilość ruchu należy wyobrażać sobie jako 

nośniki energii (patrz rys. 4). 

Oczywiście substancje są również nośnikami energii; dlatego wodór jest również 

nośnikiem energii! 

 

Rys. 4: Ogrzewanie elektryczne: Energia elektryczna (ładunek) przepływa w kółko 
(czerwona zamknięta pętla). Przenosi energię otrzymaną z generatora (G) do grzejnika 
elektrycznego (EH), który jest po prostu długim, cienkim drutem. Tam „rozładowuje” 

otrzymaną energię. Energia jest symbolizowana jako zielona „substancja”. Gdy ładunek 
elektryczny otrzymuje energię z generatora, powstaje napięcie. 

Energia: jej udostępnianie I wykorzystanie 

Kiedy woda spływa z góry, można ją wykorzystać do zasilania innych procesów 

(patrz rys. 5). Zwykle używamy jej do napędzania turbiny wodnej, która zasila 

generator elektryczny, który z kolei napędza jakieś urządzenie elektryczne (silnik 

elektryczny) i tak dalej. 

 

Rys. 5: Wodospad może napędzać koło wodne. Mówimy, że w ten sposób woda 
generuje ruch obrotowy (spin jest techniczną nazwą ilości ruchu obrotowego). Woda 

płynie z wysokiego do niskiego poziomu. To, czego tu nie widzimy, to że spin faktycznie 
przechodzi ze stanu niskiej do wysokiej intensywności (szybkie wirowanie). 
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Zwróć uwagę, co się tutaj dzieje: występują łańcuchy procesów, powiązane siłami 
natury. Spadająca woda oddziałuje z ruchem obrotowym turbiny (patrz rys. 6), 
prędkość ruchu obrotowego wpływa na moc elektryczności, która z kolei steruje 
ruchem obrotowym silnika elektrycznego. Pierwsza interakcja ma miejsce 
w turbinie, druga w generatorze, a trzecia w silniku elektrycznym. Elementy te - 
turbina, generator i silnik - nazywane są łącznikami. Wiążą siły natury. 

 

Rys. 6: Schematyczny obraz interakcji wody (siły natury) z ruchem obrotowym (inną siłą 
natury). Pewna ilość płynu wpływa do zbiornika (symbolizującego łącznik) na wysokim 

poziomie i wypływa na niskim poziomie. Ruch obrotowy jest „pompowany” od niskiego 
(spoczynek) do wysokiego poziomu (dużej prędkości ruchu obrotowego). Obraz jest 

podobny do schematu działania ogniwa paliwowego na stronie 3. 

 

W sprzężeniu dwóch procesów pierwszą siłą jest czynnik przyczynowy, przyczyną 

drugiego jest pierwszy. Dobrym przykładem jest to, co dzieje się w pompie wodnej 

zasilanej elektrycznie. Gdybyśmy użyli pompy ręcznej, w której obracamy korbę, 

abstrakcyjny obraz sprzężenia byłby po prostu odwrotnością tego, co mamy na rys. 

6: ruch obrotowy przechodziłby z wysokiego do niskiego poziomu wirowania, 

a zatem “napędzałby” wodę pod górę (woda przechodziłaby z niskiego na wyższy 

poziom). 

Podsumowując, zjawisko wywołujące charakteryzuje się pewną ilością “siły” 

spadającej z wyższego i przyjmującej niższy poziom (w turbinie jest to ilość 

przepływającej wody; w elektrycznej pompie wodnej ilość energii elektrycznej, tj. 

ładunku, spadającego z wysokiego poziomu elektrycznego na niższy). Z drugiej 

strony, zjawisko wywołane lub wymuszone charakteryzuje się ilością “siły” 

pompowanej z niższego do wyższego poziomu (w turbinie jest to prędkość ruchu 

obrotowego - od niskiej do wysokiej; w elektrycznej pompie - wody, woda jest 

pompowana). 

 



 13 

 T     Oddziaływanie sił natury w łącznikach: diagramy procesowe 

W idealnej zasilanej elektrycznie pompie wodnej oddziałują dwie siły natury: 

woda i elektryczność. Energia elektryczna jest motorem napędowym, woda 

napędzana („poddaje się”). Pompa jest łącznikiem. 

Kiedy elektryczność napędza inny czynnik w procesie sprzęgania, robi to, 

ponieważ przepływa z wysokiego poziomu elektrycznego na niższy. Z drugiej 

strony woda jest napędzana, tj. pompowana, z niższego poziomu (ciśnienia) 

na wyższy. Możemy przedstawić tę krótką historię interakcji na następującym 

diagramie procesowym: 

 

Diagramy procesowe są abstrakcyjnym przedstawieniem naszych wyobrażeń 

o tym, jak działają siły natury. Mamy skrzynki na łączniki, (czerwone) strzałki 

wchodzące i wychodzące dla przepływów wielkości oraz (niebieskie) pionowe 

strzałki oznaczające poziomy lub natężenia. 

Jeśli chcemy opisać ilościowo interakcję (sprzężenie) dwóch sił natury, musimy 

pomyśleć o nowej wielkości. Jest nią energia. Mówimy, że proces doprowadzenia  

lub przyczynowy powoduje, że energia jest udostępniana; skutek lub napędzany 

proces zużywa energię. Moc sprzężenia jest opisywana przez ilość energii 

wymienianej z czynnika przyczynowego na wywołaną siłę w jednostce czasu. 

Ta wielkość nazywana jest mocą procesu. 

Do tej pory, na rys. 2 i 6, używaliśmy symbolu, podobnego do stosowanego 

w komiksach, gdy artysta chce wskazać, że dzieje się „coś gwałtownego”: 

kolorowa gwiazda jako metafora „eksplozji”. Na rys. 7 użyjemy już nieco bardziej 

“naukowego” symbol - zielonych strzałek, skierowanych w dół lub w górę, aby 

odpowiednio udostępnić energię (z określoną szybkością) lub ją wykorzystać. 
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Rys. 7: Abstrakcyjne przedstawienie interakcji wody (jako siły natury) z ruchem 
obrotowym (jako inną siłą natury), jak na rys. 5. Zastąpiliśmy kolorową gwiazdę w środku 

zielonymi strzałkami oznaczającymi szybkość, z jaką energia jest udostępniana 
i wykorzystywana. W tej formie nazywamy to schematem procesu interakcji sił natury. 

Takie diagramy można łączyć w celu przedstawienia łańcuchów procesów. 

Istnieje kilka godnych uwagi aspektów przedstawiania interakcji sił natury w ten 
sposób. Po pierwsze, zakłada się, że przykład, który tu zastosowaliśmy - interakcja 
wody i ruchu obrotowego - zachodzi idealnie. Oznacza to, że cała energia 
udostępniona przez spadającą wodę została wykorzystana na obrót, przechodzący 
z niskiego do wysokiego poziomu rotacji. Wiemy, że w naturze to tak nie działa. 
Wrócimy do tego ważnego punktu - do niedoskonałości interakcji - później. 

Po drugie, moglibyśmy przedstawić system składający się ze spadającej wody, 
wirującej turbiny i obracającego się generatora elektrycznego, „zapakowany” 
w jedno pudełko lub łącznik, jak na rys. 6. W tym przypadku nie widzielibyśmy już 
turbiny. Spadałaby woda bezpośrednio zasilająca prąd. Mamy do tego absolutnie 
prawo - nauka jest często sztuką wyboru sposobu patrzenia na rzeczywistość. 
Jeśli będzie to celowe dla skrócenia wyjaśnień, tego typu „pakowania” dokonamy. 

 T     Udostępnianie energii i korzystanie z niej: Moc procesu 

Działania związane z udostępnianiem energii lub jej wykorzystywaniem 
można łatwo przedstawić na schematach procesów. 

 

Pionowe grube strzałki oznaczają szybkość, z jaką energia jest udostępniana 
lub wykorzystywana.IQ i IV są symbolami przepływów ilości energii elektrycznej 
oraz wody; I i p to odpowiednio natężenie i ciśnienie. 
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Nośniki energii I łańcuchy procesów 

Nie jesteśmy w stanie tworzyć opisów całych łańcuchów procesów, zachodzących 

w przyrodzie i w zaprojektowanym systemie - dlatego zbadamy rolę energii 

i nośników energii z jeszcze innego punktu widzenia. Powróćmy do tematu 

„pakowania” system, składającego się z łańcucha spadającej wody, wirującej 

turbiny i obracającego się generatora elektrycznego. Po „zapakowaniu” 

w pojedynczy łącznik wygląda to, jakby woda bezpośrednio zasilała prąd. Możemy 

teraz „rozpakować” ten system, aby pokazać, co się dzieje w środku. 

Teraz mamy dwa łączniki: turbinę wodną i generator. Turbina łączy przepływ wody 

z transportem obrotu, a generator łączy przepływ obrotu z przepływem ładunku 

elektrycznego. 

Opis turbiny ma postać przedstawioną na rys. 6. Woda przechodzi z wysokiego 

do niskiego poziomu i udostępnia swoją energię do napędzania koła (ilość ruchu 

obrotowego) od niskiej prędkości obrotowej (w rzeczywistości od zera, 

od podłoża, do którego turbina jest przymocowana) do wysokiej prędkości 

obrotowej (wału turbin). Oczywiście udostępniona energia musiała zostać 

doprowadzona do turbiny przez wodę: taka jest rola wody jako nośnika energii. 

Obrót „odebrał” energię w łączniku. Sensowne jest założenie, że przenosi energię 

z turbiny wodnej do generatora elektrycznego podłączonego do niej za 

pośrednictwem wału. Oznacza to, że widzimy obrót jako nośnik energii. Obrót 

i energia wejdą do generatora, w którym energia jest „rozładowywana”, tj. 

udostępniana do sprzężenia rotacji z elektrycznością. 

W generatorze ładunek elektryczny przechodzi z niskiego do wysokiego poziomu 

elektrycznego. Wykorzystuje energię udostępnioną w procesie rotacyjnym i 

przenosi ją do miejsca, w którym poprowadzi urządzenie, np. silnik, oświetlenie 

lub grzejnik elektryczny. Innymi słowy, podobnie jak woda lub spin, ładunek 

elektryczny jest nośnikiem energii. Możemy przedstawić tę ideę jak na rys. 4. 

 T     Nośniki energii i jej przepływ na diagramach procesowych 

Kiedy pozwalamy, aby wiele urządzeń - naturalnych lub technicznych - 
pracowało w łańcuchu procesów, energia jest przenoszona z urządzenia 
do urządzenia. Oto przykład łańcucha przechodzącego od turbiny 
do generatora i do jakiejś maszyny elektrycznej. 
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Energia sama nie płynie - musi być przenoszona. Nośnikami może być ilość 

płynu (woda), ilość ruchu obrotowego (obrót), ilość elektryczności (ładunek 

elektryczny) itp. Większość nośników jest niewidoczna (ilość elektryczności, 

ilość ciepła (kaloryczna), obrót, ilość ruchu…). 

Nośniki energii przepływają z wyższych do niższych poziomów lub są 

pompowane z niższych do wyższych poziomów wewnątrz urządzeń, 

a następnie przepływają stałymi poziomami do lub z urządzeń. Wszystko to 

jest widoczne na schematach procesów, takich jak powyższy. 

Ze wszystkiego, co dotychczas powiedzieliśmy o nośnikach energii i samej energii, 

ma sens twierdzenie, że im nośnik przenosi więcej energii, tym wyższy jest jej 

poziom lub natężenie. Jeśli woda dopływa na wyższym poziomie w kierunku młyna 

wodnego, będzie przenosić więcej energii. Jeżeli ładunek elektryczny przepływa 

w kierunku urządzenia elektrycznego na wyższym poziomie (przy wyższym 

napięciu), dostarczy więcej energii. 

Wodór jako nośnik energii i czynnik w reakcjach chemicznych 

Jak powiedzieliśmy wcześniej, wodór jest również nośnikiem energii. Jest to też 

substancja chemiczna. Może przenosić energię do i z miejsc, może udostępniać 

energię, gdy reaguje z tlenem, i może wykorzystywać lub odbierać energię, gdy 

jest wytwarzana za pomocą elektryczności w procesie zwanym elektrolizą (patrz 

strona 26). 

Wraz z tlenem wodór tworzy wodę – na tym polega potencjalna moc wodoru 

i dlatego woda powstaje, gdy reagują wodór i tlen. W reakcji tej energia jest 

udostępniana. Udostępniona energia może być wykorzystana do produkcji kalorii 

(ilości ciepła) podczas spalania lub do pompowania nośnika energii elektrycznej 

(ładunku elektrycznego) - dzieje się tak w przypadku ogniw paliwowych. 
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 T     Wykorzystanie wodoru w ogniwie paliwowym 

Reakcja wodoru z tlenem, która wytwarza wodę, zapewnia energię. W ogniwie 

paliwowym udostępniona energia jest wykorzystywana do pompowania 

ładunku elektrycznego z niższego do wyższego poziomu elektrycznego, 

tworząc napięcie elektryczne. 

 

Gdy wodór reaguje z gazowym tlenem, dwa gazy znikają. Na ich miejscu 

pojawia się woda. W wyniku reakcji ładunek jest pompowany. 

 

Zauważ, że jest różnica między procesami obejmującymi wodę, elektryczność 

lub obrót, a procesami obejmującymi reagujące chemikalia. W pierwszym 

przypadku nośniki energii (w tej samej ilości) wpływają do i z łączników. Natomiast 

w drugim przypadku do środka wpływają i wypływają różne substancje. Wpływają 

wodór i tlen (rys. na str. 3), a wypływa woda. Innymi słowy, w reakcji uczestniczą 

wodór i tlen oraz woda. Wodór i tlen są niszczone, a woda jest produkowana. 

Napięcie między połączeniem wodoru i tlenu z jednej strony, a wodą z drugiej 

strony, jest tak wysokie, że odwrotna reakcja nie zachodzi spontanicznie - woda 

nie ulega samorzutnemu rozpadowi na wodór i tlen. Aby tego dokonać, musimy 

zapewnić, by siła elektryczna nas wspomogła, dostarczając energię. 

Kaloryczność (ilość ciepła) jako nośnik energii i czynnik termiczny 

Ciepło - a raczej ilość ciepła, którą kiedyś, gdy naukę ciepła rozwijano po raz 

pierwszy (ponad 200 lat temu) nazwano kalorycznością, - jest nośnikiem energii. 

Gdy ciepło przepływa z jednego obiektu do drugiego, przenosi ze sobą energię. 
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 T     Kaloryczność jako nośnik energii 

Kaloryczność (ilość ciepła, nośnik energii w zjawiskach termicznych) 

wytwarzana przez spalanie paliwa służy do ogrzewania pomieszczenia, 

przepływa z palnika do pomieszczenia i jest przechowywana w pomieszczeniu. 

 

Kaloryczność przenosi energię, która została użyta do jej wytworzenia 

wraz z nią do pokoju; tam również energia jest magazynowana. 

 

Musimy odróżnić ilość ciepła od jego intensywności. Intensywność lub poziom 

nośnika to temperatura; różnica temperatur to napięcie termiczne. Na rys. 

powyżej kaloryczny byłby „czerwony materiał” wewnątrz pojemników, 

a temperatura, jako intensywność ciepła, byłaby poziomem kaloryczności 

wewnątrz ciała, w którym jest przechowywana. 

Innym ważnym aspektem procesów termicznych jest znaczenie różnicy 

temperatur. Jesteśmy gotowi do powiązania doświadczeń cielesnych z różnicami 

temperatur: są to tak zwane napięcia termiczne. Napięcia termiczne pełnią rolę 

analogiczną do napięć hydraulicznych (różnice ciśnień), napięć elektrycznych 

(różnice potencjałów elektrycznych), różnic jasności światła lub różnic prędkości 

poruszających się obiektów. 

Temperatura 

Temperatura mierzy po prostu, jak ciepłe coś jest. Mówiąc obrazowo, 

temperatura jest poziomem termicznym - jest wysoka lub niska - a różnice 

temperatur są różnicami poziomów lub napięciami. Napięcia termiczne 

pobudzają procesy termiczne lub powstają w wyniku procesów termicznych. 
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Podobnie jak wszystkie nośniki energii, kaloryczność może przepływać i być 

przechowywana. Gdy znajduje się w materiałach, ogrzewa je lub pozwala im się 

rozszerzać (np. powietrze) lub topi je albo odparowuje (gdy lód zamienia się 

w wodę, a woda w parę). 

Jak wszystkie nośniki energii, kaloryczność może oddawać energię, gdy zmienia 

stan z wysokiej do niskiej, od stanu ciepłego do zimnego. Jak wszystkie nośniki 

energii, można ją pompować od stanu niskiego do wysokiego (od zimnego 

do ciepłego), gdy dostępna jest energia - dzieje się tak w przypadku pomp ciepła. 

To pierwsze zjawisko wyjaśnia, jak działają silniki cieplne. Sadi Carnot porównał 

działanie silnika parowego do wodospadu napędzającego koło wodne (1824; patrz 

rys. 7). Ta analogia jest trafna i użyteczna. Jak ujął to Carnot: 

Zgodnie z ustalonymi zasadami możemy teraz porównać siłę 

napędową ciepła z mocą spadku wody…. Siła napędowa spadku 

wody zależy od jej wysokości i ilości cieczy; moc cieplna zależy 

również od ilości zużytych kalorii i od tego, co można nazwać 

wysokością spadku, to znaczy różnicy temperatur ciał między 

którymi dokonuje się wymiana kalorii. Podczas spadku wody siła 

napędowa jest dokładnie proporcjonalna do różnicy poziomu 

między wyższym i niższym zbiornikiem. Moc napędowa 

niewątpliwie wzrasta wraz z różnicą temperatur między 

ciepłymi a zimnymi ciałami; ale nie wiemy, czy jest to 

proporcjonalne do tej różnicy. 

 

Rys. 7: Wodospad Sadi Carnota przedstawiający działanie silnika cieplnego. Kaloryczność 
jest wytwarzana w piecu, w wysokiej temperaturze. Za pomocą pary jest następnie 

transportowana do zimnego miejsca - chłodnicy - gdzie emitowana jest do środowiska. 
Poprzez spadek kaloryczności, przez napięcie termiczne, energia staje się dostępna. 
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 T     Kaloryczność napędza silniki i może być pompowana 

Gdy kaloryczność spada od gorącego do zimnego miejsca, udostępnia energię, 

która jest wykorzystywana do napędzania lub zasilania innego procesu. Jest to 

zasada działania silników cieplnych. Otrzymalibyśmy idealny silnik cieplny, 

gdyby cała udostępniona energia została wykorzystana do przeprowadzenia 

pożądanego procesu (zazwyczaj mechanicznego lub elektrycznego). 

 

Alternatywnie, jeśli energia zostanie dostarczona, kaloryczność można 
pompować. Dzieje się tak w pompach ciepła i lodówkach: kaloryczność 
przenosi się z zimnego miejsca do ciepłego. Pompy ciepła służą do ogrzewania 
materiałów, lodówki są budowane w celu stworzenia zimnej przestrzeni 
w ciepłym otoczeniu. 

 

 T     Temperatura i temperatura bezwzględna (absolutna) 

Jeśli chcemy zrozumieć działanie silników cieplnych (parowych, turbin 
gazowych, silników spalinowych w samochodach) lub pomp ciepła, musimy 
umówić się, jak określić temperatury; należy zawsze brać pod uwagę absolutną 
skalę Kelvina. Jest taki punkt, poniżej którego temperatura nie może spaść: 
odpowiada on temperaturze - 273°C i ma wartość 0 K (zero kelwinów).  

Temperatura zamarzania wody wynosi 273 K, temperatura pokojowa około 
300 K, woda wrze w ponad 370 K, miedź topi się w 1360 K, stal w 1780 K, 
a temperatura powierzchni Słońca wynosi około 6000 K. W typowej elektrowni 
jądrowej instalacja pracuje między temperaturami 600 K w reaktorze i 300 K 
w środowisku. 

Związek ciepła z energią zależy od absolutnej temperatury, w której ma 
miejsce zjawisko. Właśnie dlatego musimy znać skalę Kelvina, rozważając 
procesy termiczne w energetyce. 
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Dlaczego nie możemy zużyć całej energii, kiedy spalamy paliwo 

W przeciwieństwie do większości nośników energii, ale podobnie jak chemikalia, 

można stosunkowo łatwo wytwarzać kalorie. Kiedy pocieramy ręce, gdy prąd 

przepływa przez przewodnik, gdy woda lub olej przepływają przez rury, gdy opony 

ocierają się o asfalt, gdy pali się paliwo i gdy światło słoneczne jest pochłaniane 

przez różne substancje, powstaje ciepło. 

Co bardzo ważne, wytwarzanie kalorii zawsze wymaga energii: wcześniejszy 

proces musiał udostępnić energię. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego nie 

możemy wykorzystać całej energii do napędzania silników, gdy spalamy paliwo. 

Przyjrzyjmy się zatem, co to znaczy, kiedy produkujemy ciepło. 

Mówiliśmy już o przypadku, w którym produkuje się kaloryczność spalając wodór. 

Aby lepiej zrozumieć, co to znaczy, rozważ grzejnik elektryczny. Jest to proste 

urządzenie, w którym ładunek elektryczny przepływa przez druty, które się 

nagrzewają i emitują ciepło do pomieszczenia lub do podgrzewanej wody. 

Gdy ładunek elektryczny przepływa przez przewód, przechodzi z wysokiego 

poziomu elektrycznego do niższego poziomu. Zanim będzie to możliwe, musi 

zostać przepompowany na wyższy poziom przez generator, ogniwa słoneczne, 

baterię lub ogniwo paliwowe, które wszystkie generują napięcie elektryczne. 

W wyniku „pompowania” ładunek elektryczny odbiera energię. Energia ta 

zostanie ponownie udostępniona, gdy ładunek przepłynie przez drut, napędzany 

przez napięcie elektryczne wzdłuż przewodu (patrz rys. 4). 

Procesy wytwarzające ciepło 

1. Spalanie paliw. 

2. Przepuszczanie ładunku elektrycznego przez przewody. 

3. Tarcie; wszystkie procesy mechaniczne, w których występuje tarcie. 

4. Pochłanianie światła słonecznego. 

5. Przepływ płynów przez rury. 

6. Mieszanie materiałów; mieszanie płynów w różnych temperaturach. 

7. Transport ciepła przez materiały w przewodnictwie cieplnym. 

 

Udostępniona energia może być często wykorzystana do bardzo przydatnych 

celów, takich jak wprowadzanie w ruch. Kiedy ładunek przepływa przez drut, 

dostępna energia napędza proces wytwarzania ciepła. 

Ciepło wytwarzane w drucie powoduje, że drut jest gorący, co prowadzi do emisji 

kalorii do otoczenia. Przekazujemy energię wykorzystywaną do jej produkcji do 
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otoczenia. Oznacza to, że jeśli produkujemy ciepło, proces musi kończyć się 

w zewnętrznym środowisku, zabierając ze sobą pewną ilość energii. Mówi się, że 

ta ilość energii została utracona. 

 T     Produkcja ciepła 

Można uzyskać ciepło, jeśli energia została udostępniona. Często zdarza się, że 

jest to niepożądany produkt uboczny procesów (jak w prawdziwej pompie). 

 

 

Co się dzieje, gdy spalamy paliwo? Zasadniczo, z punktu widzenia kaloryczności, 

wszystko wygląda tak samo, jak podczas przepływu prądu przez przewodnik. 

Energia udostępniona przez reakcję jest wykorzystywana prawie wyłącznie 

do produkcji ciepła (część zostanie wykorzystana do rozszerzenia powietrza 

w płomieniu). Jeśli jest to pożądane i w ten sposób zaprojektowane, może 

wprawiać w ruch silnik cieplny. 

Nawet jeśli wykorzystamy ciepło, które zostało wytworzone do ogrzania 

pomieszczenia, jego część musi uciec do środowiska, zabierając ze sobą energię, 

niemożliwą już do dalszego wykorzystania. Pamiętajmy, że musieliśmy zapłacić 

za produkcję ciepła z energii, która mogłaby zostać wykorzystana rozsądniej. 

Znaczenie straty staje się jeszcze wyraźniejsze, jeśli rozważymy przypadek, 

w którym spalamy paliwo w celu napędzania silnika cieplnego. Produkujemy 

kalorie w wysokiej temperaturze. Ciepło jest następnie wykorzystywane 

do zasilania ruchu lub elektryczności. Oznacza to, że ciepło pochodzące ze źródła 

o wysokiej temperaturze trafia przez silnik do temperatury niższej, o której 

możemy założyć, że jest to temperatura otoczenia. Ciepło jest następnie 

emitowane do środowiska w tej niższej temperaturze. 

Ciepło pochodzące z palnika uniesie ze sobą część energii. Gdy trafia do niższej 

temperatury, tylko część energii jest udostępniana do napędzania silnika. 

Udostępniona energia jest następnie wykorzystywana przez pożądany proces 

napędzany przez silnik. 
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 T     Spalanie wodoru do produkcji wody i energii cieplnej (ilość ciepła) 

Reakcja wodoru z tlenem, który wytwarza wodę, może nastąpić przez spalanie. 

W takim przypadku ciepło wytwarza się za poprzez energię wydzieloną 

w reakcji. 

 

Gdy wodór reaguje z gazowym tlenem, oba gazy znikają. Na ich miejscu 

pojawia się woda. Ponadto pojawia się ilość ciepła (zwana kalorycznością) - jest 

wytwarzana tak samo jak woda. Następnie opuszcza palnik wraz z energią. 

Interesuje nas, dlaczego to tylko „część” energii pochodzącej z palnika. Pamiętaj, 

że kaloryczność musi opuścić silnik i wpłynąć do otoczenia przez chłodnicę. 

Ponieważ temperatura otoczenia nie jest zerem absolutnym – w rzeczywistości 

wynosi około 300 standardowych jednostek (300 kelwinów) temperatury powyżej 

zera absolutnego - kaloryczność wpływająca do środowiska pobiera energię, którą 

możemy uznać za straconą dla dalszego wykorzystania. Przepływ kaloryczności 

na pewnym poziomie - w określonej temperaturze - zawsze zabierze ze sobą 

energię; im wyższa temperatura, tym więcej energii zostaje przeniesione. 

Odpowiedź na pytanie, dlaczego nie możemy wykorzystać całej energii 

pochodzącej ze spalania paliwa, ma związek z faktem, że istnieje absolutnie 

najniższy poziom temperatury - zwany temperaturą zerową - a nasze środowisko 

jest znacznie powyżej tego poziomu. Oznacza to, że ilekroć my lub nasze silniki 

wytwarzamy pewną ilość ciepła, zabiera ona pewną ilość energii ze sobą 

do środowiska po wykonaniu wszystkich czynności. 

Ta strata nie ma nic wspólnego z tym, że silnik nie jest idealny. Rzeczywiście, 

podsumowaliśmy w opisie, że sam silnik działa idealnie: energia udostępniona 

przez spadek kaloryczności w silniku jest wykorzystywana przez proces napędzany 

przez silnik. 
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 T     Moc i przepływy energii dla idealnego silnika cieplnego 

Kaloryczność z palnika wchodzi do silnika cieplnego w wysokiej temperaturze 

T1, która obniża się do T2, a następnie opuszcza silnik. W spadku tym energia 

pojawia się w określonym tempie Pth. 

 

Udostępniona energia jest zużyta, mamy więc Pel = Pth. Ponieważ jednak 

kaloryczność opuszczająca silnik zabiera ze sobą energię, energia 

odprowadzana przez nośnik napędzany kalorycznością jest jedynie różnicą 

energii dostarczanej do i wychodzącej z silnika przez ciepło: IE3 = IE1 – IE2. 

Sytuacja jest podobna do tej, jaką mamy w elektrowni wodnej w górach (rys. 5). 

Wyobraź sobie wodę docierającą do turbin z gór na wysokości 1500 m n.p.m. 

Elektrownia znajduje się na wysokości 750 m n.p.m., dlatego energia udostępniana 

przez wodę spadającą z 1500 m do 750 m jest proporcjonalna do różnicy 

wysokości, tj. w tym przypadku 750 m. 

 

Rys. 5: Jeśli policzymy wysokości w górach i dolinach w odniesieniu do poziomu morza, 
to tylko część energii, która może zostać przekazana przez wodę spływającą z gór 

aż do morza, jest wykorzystywana w elektrowni w połowie drogi do morza. 
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Woda opuszczająca elektrownię ostatecznie trafi do morza. Przynajmniej 

teoretycznie moglibyśmy skorzystać ze spadku wody z 750 m do poziomu morza, 

który ponownie zapewniłby tyle samo energii, co wcześniej. Jeśli nie możemy 

skorzystać z tych okoliczności, tracimy pięćdziesiąt procent energii wody. 

Ponownie, ta strata nie ma nic wspólnego z tym, czy elektrownia jest idealna. 

W końcu do elektrowni dociera sto procent energii pojawiającej się w wyniku 

spadku wody z gór. 

Na koniec możemy opisać różnicę między użyciem wodoru w idealnym ogniwie 

paliwowym a spaleniem go, a następnie użyciem idealnego silnika cieplnego. 

Upraszczając, załóżmy, że idealny silnik cieplny napędza idealny generator 

elektryczny, więc wielkość wyjściowa to energia elektryczna, tak jak w przypadku 

idealnego ogniwa paliwowego. 

Weźmy pod uwagę ilość wodoru, która dostarcza jednostkę energii podczas reakcji 

z wodą - nie ma znaczenia, czy dzieje się tak w ogniwie paliwowym, czy poprzez 

bezpośrednie spalanie. W obu przypadkach powstaje jedna jednostka energii. 

jeśli wodór zostanie użyty w idealnym ogniwie paliwowym, sto procent 

dostarczonej energii zostanie wykorzystane do pompowania elektryczności - więc 

dowolna ilość przepływającego prądu uniesie ze sobą sto procent energii paliwa. 

Jeśli jednak najpierw spalimy tę ilość wodoru, która daje nam jedną jednostkę 

energii, i jeśli spalanie nastąpi w dwukrotności temperatury bezwzględnej 

środowiska (około 600 kelwinów), wytworzona zostanie tylko połowa dostępnej 

energii; druga połowa trafi do środowiska wraz z wytworzonym ciepłem. Innymi 

słowy, energia elektryczna napędzana przez idealny silnik cieplny plus idealny 

generator generuje tylko pięćdziesiąt procent energii dostarczanej przez wodór. 

Wodorowe ogniwa paliwowe w układach 

Rozważmy teraz bardziej szczegółowo możliwy układ z wodorowym ogniwem 

paliwowym (FCH), taki jak np. na rys. 1. Poznaliśmy już nośniki energii, poziomy 

(natężenia) i napięcia oraz pojęcia energii dostarczanej, wykorzystywanej 

i transportowanej przez nośniki energii. Dla naszej dyskusji ważnymi nośnikami są 

światło, woda, elektryczność, ciepło, wodór i ruch. 

Elektrownia słoneczna. System wykorzystywania energii dla technologii FCH 

zwykle zaczyna się od naszego Słońca. Potrzebujemy energii elektrycznej 

do produkcji wodoru, bezpośrednim rozwiązaniem są ogniwa fotowoltaiczne - 

ogniwa słoneczne wystawione na światło, generujące napięcie elektryczne, które 

napędza następne procesy. 
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 T     Ogniwa słoneczne 

Światło słoneczne niesie energię, która jest dostarczana do zasilania procesu 

elektrycznego i wytwarzania ciepła w ogniwach słonecznych (ogniwach PV). 

 

Mechanizm ogniw słonecznych wykorzystujących światło, elektryczność i ciepło 

jako nośniki i czynniki działa w następujący sposób. Światło słoneczne niesie dużo 

energii, padającej na ogniwa słoneczne, która jest przez nie absorbowana (ogniwa 

fotowoltaiczne, w skrócie PV). Światło faktycznie znika jako substancja chemiczna 

w reakcji, ale pozostawia swoją energię. Dostarczona energia służy do oddzielenia 

dodatniej i ujemnej energii elektrycznej w ogniwach, a tym samym do 

wytworzenia napięcia elektrycznego. Jeśli chcemy, ładunek przepłynie przez 

obwód, taki jak ten, który łączy ogniwo elektrolityczne - w którym wodór jest 

wytwarzany z wody - z naszym ogniwem fotowoltaicznym. 

W tej historii pominięto ważny aspekt: ogniwa słoneczne nie są idealnymi 

urządzeniami. Wykorzystują tylko część energii dostarczanej przez pochłonięte 

przez nie światło. Część wykorzystywana do produkcji elektryczności to około 

dwadzieścia procent. Reszta dostępnej energii napędza proces, którego 

wolelibyśmy nie mieć, ale nie możemy mu przeciwdziałać: wytwarzanie ciepła. 

Zwykle ciepło emitujemy bezpośrednio do otoczenia, pozbywając się tej energii. 

Wodór z wody. Gdy mamy już elektrownię słoneczną, możemy rozważyć kolejny 

krok na drodze do zasilania użytecznego procesu w naszych domach, przemyśle 

lub transporcie. Potrzebujemy wodoru, który może być wytwarzany z wody. 

Aby uzyskać wodór z wody, musimy odtworzyć, ale w przeciwnym kierunku, 

spontaniczną reakcję, która tworzy wodę z wodoru i tlenu - do tego potrzebujemy 

energii dostarczanej przez elektryczność. Proces taki nazywa się elektrolizą. 

Elektrolizę można dość łatwo przeprowadzić w warunkach domowych. 

Potrzebujemy baterii, drutów, dwóch elektrod (wystarczy grafit z ołówków), 

szklanki wody, soli i narzędzi do umocowania drutów i elektrod. Jeśli umieścimy 
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elektrody w lekko osolonej wodzie i połączymy je z dwoma zaciskami akumulatora, 

zobaczymy wkrótce bąbelki unoszące się z obu elektrod (rys. 6). Okazuje się, że 

jednym z pojawiających się gazów jest wodór, a drugim tlen. Możemy zebrać 

wodór i przechowywać go do późniejszego wykorzystania. Naturalnie, 

do rzeczywistych zastosowań potrzebujemy dużej elektrolizy, gdzie odbywa się to 

profesjonalnie i zapewnimy środki transportu, dowożące wodór do klientów. 

 

Rys. 6: Wodór możemy wytworzyć w warunkach domowych za pomocą baterii, 
dwóch ołówkowych grafitów jako elektrod i odrobiny słonej wody. 

Wodór w ogniwach paliwowych - energia elektryczna z wody. Tam, gdzie 

potrzebna jest energia, czy to do ogrzewania, transportu, czy innych celów, 

możemy wykorzystać moc wodoru. Wiemy już teraz, że spalanie paliwa nie jest 

dobrym rozwiązaniem, nawet jeśli chcemy wyprodukować ciepło do ogrzewania. 

 T     Rzeczywiste ogniwa paliwowe 

 

Rzeczywiste (wodorowe) ogniwo paliwowe zasilane jest wodorem i tlenem. 

Ich reakcja napędza równolegle proces elektryczny i termiczny. 
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W prawdziwym ogniwie paliwowym, podobnie jak we wszystkich rzeczywistych 

procesach, wytwarzane jest ciepło, nawet jeśli niekoniecznie chcemy, aby tak się 

stało. Jeśli wprowadzimy wodór i tlen do naczynia, substancje te reagują 

i dostarczają energię. W ogniwie paliwowym dostarczona energia jest dzielona 

i zasila dwa procesy: pompowanie ładunku elektrycznego (generowanie napięcia)  

i wytwarzanie ciepła. W domu moglibyśmy wykorzystać energię elektryczną 

i ciepło do zasilania typowych urządzeń, takich jak oświetlenie i ogrzewanie. 

Elektryczne zasilanie pompy ciepła do ogrzewania domu. Załóżmy, że w domu 

wszystko, czego chcemy w danym momencie, to ogrzewanie. Z tego, co do tej pory 

powiedzieliśmy, jasne jest, że nie powinniśmy spalać wodoru - powinniśmy używać 

go w ogniwie i pozwolić, aby energia elektryczna napędzała pompę ciepła. 

Rzeczywista pompa ciepła działa jak pompa wodna. Elektryczność zapewnia 

energię. Część z niej zostanie wykorzystana na pobór ciepła z ogrzewanego miejsca 

poza domem, zwykle z powietrza na zewnątrz lub z ziemi, i ogrzewa (na zasadzie 

sprężarki) do pożądanej temperatury, która może być temperaturą wody 

używanej do ogrzewania pomieszczeń. 

W zależności od jakości pompy ciepła i temperatury zewnętrznej możemy uzyskać 

od trzech do pięciu razy więcej ciepła niż uzyskalibyśmy elektrycznie. Jeśli dodamy 

do tego ciepło wytwarzane przez ogniwo paliwowe, możemy uzyskać dwa do 

trzech razy więcej kalorii, niż gdybyśmy tylko spalili wodór w piecu. 

 T     Pompa ciepła 

Pompa ciepła wykorzystuje proces elektryczny do pompowania kalorii 

z zimnego do ciepłego miejsca. W tym samym czasie powstaje dodatkowe 

ciepło. W   ten sposób uzyskujemy kilka razy więcej kalorii, niż gdybyśmy 

wyprodukowali ciepło elektrycznie lub tylko spalając paliwo. 
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Po co ogniwa paliwowe? Czemu nie skorzystać bezpośrednio ze Słońca? 

Opisany tu szczegółowo system z ogniwem paliwowym FCH jest może interesujący 

i, fundamentalnie, działa. Ale czy to najlepsza droga? Pierwsza część łańcucha 

procesów przedstawionych na rys. 1 - fotowoltaika słoneczna do wytworzenia 

wodoru - nie jest bardzo wydajna. Gdyby założyć około 15 procent wydajności 

fotowoltaiki, a dla elektrolizy wody nieco ponad 60 procent, ogólna wydajność tej 

części wyniosłaby około 10 procent. Jeśli dodamy drugi krok i wykorzystamy wodór 

do celów elektrycznych, możemy efektywnie uzyskać wydajność tylko 5 procent 

energii elektrycznej w gniazdku w stosunku do słonecznej. 

Gdybyśmy mieli używać fotowoltaiki bezpośrednio do celów elektrycznych 

w domu, powinniśmy osiągnąć wydajność od 10 do 20 procent - znacznie lepszą 

niż systemu z ogniwem FCH. W przypadku ogrzewania wygląda to jeszcze gorzej. 

Jeśli bowiem potrzebujemy ciepłej wody dla gospodarstwa domowego, wydajność 

termicznego układu słonecznego z gorącą wodą z łatwością przekroczy 40 procent! 

Chodzi o to, że wydajność to nie wszystko. Powinniśmy bowiem być w stanie 

zapewnić energię do robienia tego, co musimy, we właściwej szybkości, co może 

oznaczać wysoką moc, oraz we właściwym czasie, np. w nocy lub w zimie 

w krajach, które są daleko od równika. Paliwa wciąż nie mają sobie równych 

w dostarczaniu energii z dużą szybkością oraz w czasie, gdy słońce nie świeci 

wystarczająco mocno. 

Tak więc co prawda latem w kraju, który może być nawet dość chłodny w zimie, 

nie potrzebujemy technologii ogniw paliwowych do pozyskiwania ciepłej wody 

dla gospodarstwa domowego i możemy nie potrzebować jej do produkcji prądu. 

Jeśli jednak pomyślimy o innych zastosowaniach, takich jak transport, oraz o innym 

czasie, w którym zapotrzebowanie na ogrzewanie jest wysokie, a słońce świeci 

słabo, technologia FCH może być jednym z lepszych rozwiązań dostępnych dla nas 

w przyszłości. 

 

 

 


