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W celu pozyskiwania energii ludzie wykorzystują głównie tzw. ”paliwa kopalne” 

np. węgiel kamienny, gaz ziemny, ropa naftowa. Paliwa te dają duże ilości taniej 

energii, jednak posiadają  

dwie bardzo zasadnicze wady:  

- nie odnawiają się; 

- zanieczyszczają środowisko. 
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Wlewasz do baku kranówkę i jedziesz w siną dal! Zdaje się, że to wizja równie 
porywająca, co absurdalna. Jednak można ją zrealizować... 
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Jednym ze znanych sposobów, jest proces elektrolizy wody. Niestety, nawet 
gdybyśmy mieli w aucie odpowiednio silny akumulator, reakcja ta wiąże się ze 

znacznym zużyciem prądu. 
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Panel fotowoltaiczny będący 

połączeniem kilku lub kilkunastu 

modułów, zamienia energię 

promieniowania słonecznego na 

energię elektryczną. Energię 

możemy zmagazynować w ciężkim 

akumulatorze, albo z jej pomocą 

przygotować paliwo, z którego w 

miarę potrzeb zostanie 

wytworzona energia elektryczna. 
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Elektroliza - użycie prądu el. do podzielenia cząsteczki wody na tlen i wodór. 

 2 H2O + en               2H2 + O2  
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Wytworzony wodór możemy magazynować i traktować jako paliwo 
ekologiczne!  
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Podczas reakcji wodoru z 

tlenem powstaje woda oraz 

energia elektryczna i ciepło. 

Zestaw ogniw paliwowych 

stanowi rodzaj elektrowni 

pokładowej, która do swojej 

pracy potrzebuje wodoru i 

tlenu atmosferycznego.  
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Wa d y :  

- aby utrzymać wodór w stanie ciekłym, trzeba go chłodzić, gdyż jako gaz ma 

dużą objętość i łatwo ulatnia się nawet z hermetycznych zbiorników;  

- mieszanka wodoru z powietrzem jest wybuchowa; 

- wysoki koszt wyprodukowania ogniwa paliwowego. 
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Z a l e t y :  

- zestaw ogniw paliwowych stanowi rodzaj elektrowni pokładowej, która do swojej 

pracy potrzebuje wodoru i tlenu; 

- średnia sprawność przemiany energii chemicznej w elektryczną wynosi 60 %, jest 

więc około dwa razy wyższa niż sprawność silnika spalinowego; 

-w czasie pracy ogniw paliwowych nie powstają żadne szkodliwe substancje, 

wydziela się jedynie para wodna; 

-produkcja wodoru odbywa się w czasie najkorzystniejszych  

warunków nasłonecznienia za pomocą darmowej  

energii słonecznej. 
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