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 Na zajęciach omówione zostanie działanie ogniwa wodorowego oraz rozpoczniemy kolejny dział 
związany z energetyką odnawialną. 
Poniższa notatka może być wydrukowana i wklejona do zeszytu lub zapisana w folderze. 
 Proszę przeczytać notatkę, te rzeczy były omawiane na zajęciach online. Na następnych lekcjach 
będzie kontynuacja zagadnień, będziemy mówić o rodzajach turbin wiatrowych, można poczytać i udzielać 
się na zajęciach… 
 

 

Ogniwo paliwowe – wodorowe 

 Ogniwo wodorowe to ogniwo elektrochemiczne, które pozawala na uzyskanie energii elektrycznej  
i ciepła bezpośrednio z zachodzącej w nich reakcji chemicznej. 

Ogniwa takie nie musza być wcześniej ładowane, tak jak to ma miejsce w przypadku ogniw galwanicznych, 
(czyli baterii, akumulatorów). Wystarczy, że doprowadzi się paliwo do takiego ogniwa. 

 Tym paliwem może być wodór, który będzie ulegał utlenianiu w połączeniu z tlenem. Wodór dostarczany 
jest od strony anody, a tlen na katodę.  Proces produkcji energii elektrycznej nie zmienia chemicznie 
natury elektrod oraz wykorzystania elektrolitu. 

Anoda – elektroda, która w ogniwach jest elektrodą ujemną, wypływa z niej ładunek ujemny lub dopływa 
ładunek dodatki. 

Katoda – elektroda, która w ogniwach jest elektrodą dodatnią, dopływa do niej ładunek ujemny lub 
wypływa dodatni. 

Katalizator – substancja chemiczna powodująca wzrost szybkości reakcji chemicznej. 

Elektrolit – roztwór zdysocjowanych substancji jonowych. W roztworze pojawiają się swobodne jony, na 
skutek czego może ona np. przewodzić prąd elektryczny. W ogniwie wykorzystywany jest elektrolit 
polimerowy, posiadający puste obszary przez które mogą wędrować swobodne jony. 

Dysocjacja – rozpad na jony pod wpływem rozpuszczalnika… 

 

Zasada działania:  

Ogniwo zbudowane jest z dwóch elektrod: anody i katody. Elektrody odseparowane są poprzez elektrolit, 
który umożliwia przepływ kationów. Reakcja polega na rozbiciu wodoru na proton i elektron na anodzie,  
a następnie na połączeniu substratów reakcji na katodzie. Na katodzie tlen reaguje z elektronami redukując 
się na O2- (przyjmuje elektrony), a następnie łączy się z jonami wodoru, tworząc wodę.  

Elektrony płyną zewnętrznym obwodem co pozwala na zasilenie urządzeń.  

Dostarczany jest wodór i tlen, jako surowiec (substraty) a produktem reakcji jest czysta woda, tylko ciepła, 
bo jest to reakcja egzotermiczna. 

W odróżnieniu od akumulatorów, nie ładujemy takich ogniw wodorowych, one działają wtedy jak 
dostarczamy do nich paliwo (np.wodór). 



 
 

Zasoby wiatru 
 

Wiatr jest zasobem energii, który nie emituje żadnych zanieczyszczeń. Wiatr to poziomy (lub prawie 
poziomy) ruch mas powietrza, wywołany przez różnicę ciśnień oraz różnicę w ukształtowaniu 
powierzchni. 

 Z przyczyn naturalnych dotyczących właśnie warunków wiatrowych na obszarze Polski 
oraz z przyczyn związanych z organizacją, finansowaniem inwestycji związanych z produkcją 
energii elektrycznej z wiatru, odbioru produkowanej mocy itd., Polska jest wciąż daleko 
w rankingu państw korzystających z energii wiatru. Oczywiście uwarunkowania naturalne 
nie pozwolą Polsce nigdy prześcignąć w produkcji prądu elektrycznego z energii wiatru takich 
krajów jak Holandia czy Dania, jednak eksperci zgodnie twierdzą, że potencjał energii 
wiatrowej w Polsce nie jest wystarczająco wykorzystywany. W Polsce inwestuje się głównie 
w tworzenie dużych farm wiatrowych w miejscach, gdzie badania potwierdzają rentowność 
takich przedsięwzięć. 

Najkorzystniejsze warunki do założenia farm wiatrowych występują w Polsce w  (jest też mapa pod 
spodem): 
- środkowe, najbardziej wysunięte na północ części wybrzeża od Koszalina po Hel, 
- rejon wyspy Wolin, 
- Suwalszczyzna, 
- środkowa Wielkopolska i Mazowsze, 
- Beskid Śląski i Żywiecki, 
- Bieszczady i Pogórze Dynowskie. 

Pozostałe obszary charakteryzują się mniej korzystnymi lub niekorzystnymi warunkami do budowy farm 
wiatrowych. Oznacza to, że w Polsce nie wszędzie opłaca się budować duże siłownie wiatrowe nastawione 



na produkcję energii elektrycznej w celach komercyjnych, w związku z tym nie można także liczyć na 
znaczące zabezpieczenie zapotrzebowania energetycznego kraju energią wiatrową. 

 

 
 

Duże elektrownie wiatrowe pracują w zakresie prędkości wiatru od 4 do 25 m/s (a nawet 30 m/s). 
 Małe turbiny wiatrowe starują już od ok. 2 m/s. 

 

Największy wpływ na wielkość produkowanej energii ma prędkość wiatru. Energia ta zależy od prędkości 
wiatru w trzeciej potędze. 
 Wzór na moc turbiny wiatrowej. 
      P=0,5*ρ*A*v3  
ρ – ro, czyli gęstość powietrza 
A – powierzchnia zataczana przez łopaty wiatraka 
v- prędkość wiatru 
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