
Jednym ze środków zmierzających do podniesie-
nia sprawności przetwarzania energii pierwotnej na 
energię elektryczną jest stosowanie tzw. urządzeń 
bezpośredniej przemiany, pozwalających na skró-
cenie łańcucha przemian energetycznych. Należą 
do nich ogniwa galwaniczne i paliwowe; generatory 
termoelektryczne, fotoelektryczne (ogniwa słonecz-
ne) i termoemisyjne; generatory magnetohydrody-
namiczne (magnetogazodynamiczne). 

Konwencjonalne ogniwa galwaniczne, jak też 
ogniwa paliwowe są bezpośrednimi przetwornikami 
energii chemicznej w energię elektryczną; według 
prostego łańcucha przemian energetycznych: energia 
chemiczna → energia elektryczna, bez pośrednictwa 
ciepła. W generatorach termoelektrycznych, fotoelek-
trycznych i termoemisyjnych jest wyeliminowana 
kinetyczna postać energii. W generatorach magne-
tohydrodynamicznych (MHD) występuje energia 
kinetyczna, ale nie ma maszyn z elementami wiru-
jącymi. Do zastosowania w obiektach dużej skali,  
z uwagi na swoje parametry techniczne, nadają się 
jedynie generatory magnetohydrodynamiczne, przy 
czym nie stanowią one konkurencji dla tradycyjnych 
elektrowni, mogą natomiast być ich uzupełnieniem, 
pozwalającym osiągać większe sprawności. Pozostałe 
przetworniki, w szczególności zaś ogniwa paliwowe 
i ogniwa słoneczne, są ostatnio przedmiotem zainte-
resowania tzw. energetyki rozproszonej (distributed 
generation). 

Ogniwa galwaniczne i paliwowe

Zasada działania i klasyfikacja

Zarówno konwencjonalne ogniwa galwaniczne, jak 
i ogniwa paliwowe są bezpośrednimi przetwornikami 
energii chemicznej w energię elektryczną. Przemiana 
ta realizowana jest według prostego łańcucha prze-
mian energetycznych: energia chemiczna → energia 
elektryczna, bez pośrednictwa ciepła. Stwarza to 
możliwość osiągnięcia wysokiej sprawności procesu 
przetwarzania energii, która nie jest ograniczona 
sprawnością obiegu Carnota przy przetwarzaniu 
ciepła w pracę [3–5, 10].

W ogniwach galwanicznych i paliwowych wyko-
rzystuje się energię reakcji elektrochemicznych, 
zwanych reakcjami utleniania-redukcji, podczas 
których następuje samorzutne przemieszczanie się 
elektronów między reagującymi ze sobą substancja-
mi. Substancja, która oddaje elektrony, ulega utlenie-
niu, natomiast substancja przyjmująca elektrony 
ulega redukcji. Produkty wyżej wymienionej reakcji 
mają mniejszą energię chemiczną od substratów. 
Różnica energii chemicznej substratów i produktów 
jest przetwarzana głównie w energię elektryczną  
i częściowo w ciepło. Każde ogniwo składa się z dwóch 
półogniw.

Półogniwo tworzy roztwór o przewodności jonowej, 
zwany elektrolitem, oraz przewodnik o przewodności 
elektronowej, zwany elektrodą. Elektroda stykająca 
się z elektrolitem tworzy substancję czynną. W ukła-
dzie półogniwa przebiega w odpowiednim kierunku 
reakcja elektrodowa, która różni się od innych tym, 
że biorą w niej udział swobodne elektrony. W związku 
z tym między elektrodą i elektrolitem występuje róż-
nica potencjałów elektrycznych, zwana potencjałem 
elektrodowym.

Ogniwo tworzą odpowiednio dobrane półogniwa, 
połączone w ten sposób, że jony mogą swobodnie 
przemieszczać się między elektrodami (wspólny 
elektrolit, różne elektrolity oddzielone membraną 
jonowymienną), a elektrony muszą płynąć przez 
obwód zewnętrzny. Odpowiedni dobór półogniw polega 
na tym, aby w jednym elektroda ulegała utlenieniu 
(elektroda ujemna), a w drugim redukcji (elektroda 
dodatnia).

Siłę elektromotoryczną ogniwa E, czyli różnicę 
potencjałów między elektrodami w stanie jałowym, 
określa wzór:

E = ϕ+ – ϕ–,                                   (1)
gdzie: 
ϕ+ – potencjał elektrody dodatniej, 
ϕ– – potencjał elektrody ujemnej.

Wartości normalnych potencjałów elektrodowych 
zebrane są w tzw. szeregu napięciowym. Napięcie 
ogniwa U, czyli różnica potencjałów między elektro-
dami przy przepływie prądu, jest mniejsze od siły 
elektromotorycznej.
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 Oblicza się je ze wzoru:

U = E – (Ua + Uk + ∆UR)                       (2)

gdzie:
E – siła elektromotoryczna ogniwa, 
Ua – polaryzacja anody, 
Uk – polaryzacja katody,
∆UR – spadek napięcia na oporze wewnętrznym 
  elektrolitu.

Polaryzacja elektrody polega na zmianie jej po-
tencjału w czasie przewodzenia prądu w porównaniu 
ze stanem bezprądowym. Może ona być wywołana 
zmianą stężenia jonów w przestrzeni przyelektro-
dowej, pojawieniem się produktów wtórnych reakcji 
przyelektrodowych, zmierzających do zmiany biegu-
nowości źródła itp. W celu zmniejszenia ujemnych 
skutków polaryzacji stosuje się specjalne substancje 
chemiczne, zwane depolaryzatorami, np. braunsztyn 
MnO2.

Sprawność termiczną idealnego procesu elektro-
chemicznego określa wzór:

(3)

gdzie:
∆G – zmiana potencjału termodynamicznego (przy- 
  rost entalpii swobodnej Gibbsa), 
∆I – zmiana entalpii równa ciepłu reakcji (przy- 
  rost energii swobodnej Helmholtza).

Zmianę potencjału termodynamicznego ∆G, 
równą maksymalnej pracy użytecznej, jaka może 
być uzyskana w reakcji chemicznej, zachodzącej  
w stałej temperaturze i przy stałym ciśnieniu, okre-
śla wzór:

(4)

gdzie:
T – temperatura bezwzględna, w której zachodzi 
  reakcja, 
∆S – przyrost entropii substancji w wyniku reak- 
  cji.

W związku z powyższym wzór na sprawność ter-
miczną można przekształcić do postaci:

(5)

W tabeli 1 zestawiono dane termodynamiczne 
niektórych reakcji chemicznych, ważnych dla ogniw 
paliwowych. Wartości podane w tablicy odnoszą się do 
tzw. warunków standardowych, określonych tempe-
raturą T = 298 K (25°C) i ciśnieniem p = 0,1 MPa. Podano 
również teoretyczną wartość siły elektromotorycznej 
pojedynczego ogniwa, w którym realizowana jest 
odpowiednia reakcja.

Dla większości reakcji zmiana entropii jest bardzo 
mała w porównaniu ze zmianą entalpii, co wpływa 
na duże wartości sprawności termicznej.

Ze wzoru (5) wynika, że teoretyczna sprawność 
termiczna ogniwa, w którym zachodzi reakcja o do-
datniej zmianie entropii, może być nawet większa 
od 100%. Ten pozorny paradoks wytłumaczyć można 
następująco. Iloczyn T · ∆S oznacza ilość ciepła wy-
mienianego z otoczeniem. W przypadku dodatniej 
jego wartości ciepło jest pobierane z otoczenia i w pra- 
cę jest przetwarzana nie tylko energia chemiczna 
paliwa, ale i ciepło pobrane z zewnątrz.

Sprawność termiczna ogniwa paliwowego zależy 
od temperatury, w której zachodzi reakcja. Wynika to 
nie tylko ze wzoru (5), ale również z tego, że wartości 
∆G i ∆I są funkcjami temperatury. Dla większości pa-
liw sprawność termiczna ogniwa maleje ze wzrostem 
temperatury (np. H2, CO), dla niektórych jest prawie 
stała (C, CH4). 

Podwyższenie temperatury zwiększa intensyw-
ność zachodzących reakcji, co w niektórych przypad-
kach ma istotne znaczenie ze względu na możliwość 
uzyskiwania odpowiednich mocy elektrycznych 
ogniw. Dzieje się tak np. w ogniwie zasilanym wę-
glem.

Sprawności rzeczywistych ogniw są mniejsze od 
omówionych wyżej wartości teoretycznych, co jest 
powodowane m.in. polaryzacją elektrod, stratami 
 substancji czynnych, ubocznymi reakcjami che-
micznymi itp. Uwzględnia się to przez wprowadzenie 
sprawności elektrochemicznej ηe. W związku z po- 
wyższym sprawność ogólną ogniwa ηo określa się 
wzorem:

(6)

gdzie:
ηt – sprawność termiczna;
ηe – sprawność elektrochemiczna, ηe = 0,3–0,75.

Tabela 1 
Charakterystyka termodynamiczna niektórych reakcji chemicznych [3, 5]

Substancja Reakcja z tlenem
∆g ∆i ∆s E ηt

kJ/mol kJ/mol kJ/(mol · K) V %

Wodór 2H2 + O2 → 2H2O -236 -286 -0,1638 1,23 83,0

Metanol 2CH3OH + 3O2 → 2CO2 + 4H2O -697 -720 -0,0695 1,20 97,1

Hydrazyna N2H4 + O2 → N2 + 2H2O -603 -607 -0,0126 1,56 99,4

Węgiel C + O2  → CO2 -395 -394 +0,0029 1,38 100,2

 (54)
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Ogniwa galwaniczne można podzielić na dwa 
rodzaje.
A. Ogniwa pierwszego rodzaju (pierwotne), w któ- 

rych następuje jednokierunkowe przetwarzanie 
energii chemicznej w elektryczną. Do grupy tej  
należą zarówno konwencjonalne ogniwa gal-
waniczne, jak i ogniwa paliwowe. Konwencjo-
nalne ogniwa galwaniczne charakteryzują się 
nagromadzeniem energii chemicznej w postaci 
substancji zdolnych do wchodzenia w reakcje 
elektrochemiczne. Po wyczerpaniu się jednego 
ze składników ogniwo takie przestaje działać.  
W ogniwach paliwowych uczestniczące w proce-
sach elektrochemicznych substancje są dostar-
czane z zewnątrz, przy czym strumienie masy 
tych substancji są skorelowane z aktualnym 
obciążeniem ogniwa. Elektrody sterują jedynie 
procesami elektrochemicznymi, nie biorąc w 
nich bezpośredniego udziału. Żywotność ogniw 
paliwowych jest ograniczona jedynie trwałością 
elementów konstrukcyjnych, głównie elektrod.

B. Ogniwa drugiego rodzaju (wtórne), zwane akumula-
torami. Są to konwencjonalne ogniwa galwaniczne, 
które można regenerować. W czasie rozładowy-
wania następuje w nich przetwarzanie energii 
chemicznej w elektryczną, natomiast w czasie 
ładowania zachodzi przemiana odwrotna.

Budowę ogniwa przedstawia się za pomocą sche-
matu elektrochemicznego o postaci:

elektroda ujemna | elektrolit | elektroda dodatnia.

Klasyczne ogniwa galwaniczne

Istnieje bardzo wiele odmian klasycznych ogniw 
galwanicznych pierwotnych. Parametry niektórych 
z nich przedstawiono w tabeli 2.

 Dla przykładu omówiono poniżej, w skrócie, budo-
wę dwóch ogniw: Leclanchégo oraz indowo-rtęciowego 
(rys. 1).

Ogniwo Leclanchégo. Jest to ogniwo, w którym 
elektrodą dodatnią jest pręt węglowy, otoczony 
tlenkiem manganu (depolaryzatorem), elektrodę 
ujemną stanowi cynk, a elektrolitem jest wodny roz-
twór chlorku amonowego NH4Cl z domieszką chlorku 
cynku ZnCl2.

Tabela 2
Charakterystyka klasycznych ogniw galwanicznych [5]

Ogniwo
SEM Średnie napięcie 

robocze
Energia 

właściwa
Zakres temperatur 

roboczych
Okres 

przechowywania

V V W · h/kg °C Lata

Powietrzne 1,5 1,25 315 4,4–60 5*

Alkaliczne 1,52 1,25 213 -40–60 2

Indowe 1,37 1,15 112 -29–88 1–3

Leclanchégo 1,5–1,65 1,25 210 -18–49 1

Chlorkowo-srebrowo-magnezowe 1,6 1,3 194 -2,2–29 –

Srebrowo-cynkowe 1,86 1,5 315 -29–71 3*

* W stanie suchym

Rys. 1. Konwencjonalne ogniwa galwaniczne: 
a) ogniwo Leclanchégo o budowie kubkowej,  

b) ogniwo indowo-rtęciowe o budowie guzikowej 
1 – elektroda ujemna, 2 – elektrolit,  

3 – elektroda dodatnia, 4 – separator (izolacja), 5 – pierścień 
izolacyjny, 6 – zalewa, 7 – biegun dodatni,  

8 – depolaryzator (braunsztyn – MnO2), 9 – biegun ujemny

3 1 2 9
5 7

a)

b)

 (55)
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Schemat elektrochemiczny tego ogniwa jest na-
stępujący:

(–) Zn | NH4Cl | MnO2, C (+).

W ogniwie zachodzą następujące reakcje prądo-
twórcze:
– na elektrodzie ujemnej Zn → Zn++ + 2e,
– na elektrodzie dodatniej 2MnO2 + 2H+ + 2e → Mn2O3+ 
  + H2O,
– w elektrolicie Zn++ + 2OH– → ZnO + H2O,
gdzie: e – elektron.

Ogniwa te produkowane są przede wszystkim 
jako suche.

Ogniwo indowo-rtęciowe. W ogniwie tym elektrodą 
ujemną jest ind, dodatnią tlenek rtęci, a elektrolitem 
40-procentowy roztwór wodorotlenku potasu KOH.

Schemat elektrochemiczny tego ogniwa ma po-
stać:

(–) In | KOH | HgO (+).

W ogniwie zachodzą reakcje prądotwórcze:
– na elektrodzie ujemnej In → In++ + 2e,
– na elektrodzie dodatniej HgO + H2O + 2e → Hg + 
  + 2OH–,
– w elektrolicie In++ + 2OH → InO + H2O.

Ogniwo indowo-rtęciowe charakteryzuje się pra-
wie stałą wartością napięcia przy rozładowywaniu. 
Jest powszechnie stosowane do zasilania odbiorników 
miniaturowych, np. zegarków elektronicznych (ogni-
wo indowo-rtęciowe o konstrukcji guzikowej).

 Akumulatory

Akumulatory są to ogniwa galwaniczne, które 
można regenerować. Parametry różnych typów aku-
mulatorów zestawiono w tabeli 3.

Obecnie najbardziej rozpowszechnionym typem 
akumulatora są akumulatory ołowiowe (kwasowe). 
Anodę stanowi w nich zwykły ołów, rolę katody 
spełnia zespół siatek wypełnionych nadtlenkiem 
ołowiu (PbO2), a elektrolitem jest słaby roztwór kwasu 
siarkowego (rys. 2).

Podczas rozładowywania akumulatora zachodzą 
w nim następujące reakcje:
 na anodzie Pb + SO4

–– → PbSO4 + 2e,
 na katodzie PbO2 + 4H+ + SO4

–– + 2e → PbSO4 + 2H2O.

Akumulator może pracować tak długo, aż obie 
elektrody pokryją się siarczkiem ołowiu, a stężenie 
elektrolitu spadnie w wyniku zarówno usuwania zeń 
jonów SO4, jak i tworzenia wody.

Regeneracja akumulatora następuje podczas jego 
ładowania, gdy zachodzą następujące reakcje:
 na anodzie PbSO4 + 2H+ + 2e → Pb + H2SO4,
 na katodzie PbSO4 + 2OH – → PbO2 + H2SO4 + 2e.

W elektrowniach krajowych baterie akumulato-
rów są wykorzystywane jako niezawodne źródło prą-
du pomocniczego stałego. W przybliżeniu wymaganą 
pojemność baterii w A · h można obliczyć jako [9]:

Qb = (2,5–3,5)Pbl,                              (7)

gdzie:
Qb – pojemność baterii, A · h, 
Pbl – moc zainstalowana bloku, MW.

Są to zatem znaczne pojemności, wymagające 
stosowania odpowiednich akumulatorów. Mogą to być 
akumulatory: ołowiowe (kwasowe) i kadmowo-niklo-
we (zasadowe); jednak w elektrowniach są stosowane 
wyłącznie baterie kwasowe.

Zastosowania energetyczne akumulatorów jako 
niezawodnych źródeł energii w elektrowniach, sta-
cjach elektroenergetycznych czy zakładach prze-
mysłowych nie są jedynymi. Mogą one być także 
wykorzystywane do regulacji mocy i częstotliwości 
w systemie elektroenergetycznym. Dla przykładu  
w Przedsiębiorstwie Energetycznym Południowej 
Kalifornii im. Edisona (Southern California Edison 
Co.), w stacji elektroenergetycznej Chino (50 mil 
na wschód od Los Angeles), została zainstalowana 
bateria akumulatorów o mocy 10 MW z 4-godzinną 
akumulacją energii elektrycznej, wyposażona w 
akumulatory kwasowo-ołowiowe. 

Tabela 3
Charakterystyka akumulatorów

Typ akumulatora
SEM

Średnie 
napięcie 
robocze

Energia 
właściwa

Liczba 
ładowań

V V W · h/kg –

Ołowiowy 2,14 2,0 33 300

Żelazowo-niklowy 1,34 1,2 24 2000

Niklowo-kadmowy 1,34 1,2 26 2000

Srebrowo-kadmowy 1,34 1,1 53 2000

Srebrowo-cynkowy (hermetyczny) 1,86 1,45 44–100 100

 (56)
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Bateria, po zakończonym w 1990 r. testowaniu, 
służy do regulacji częstotliwości oraz jako rezerwa 
natychmiastowa. Zakumulowana energia osiąga 
wartość 40 MW · h. W czasie 16 ms może się rozpocząć 
wyładowanie lub ładowanie baterii przy zmianie 
mocy od 0 do 10 MW. 

Poszczególne akumulatory baterii mają wymiary 
40,6 × 36,8 × 63,5 cm i ważą po 264 kg. Każdy z nich 
może dać energię 5 kW · h w ciągu 4 h, przy głębokości 
wyładowania do 80%.

W ostatnich latach dokonał się postęp w dziedzinie 
regenerowalnych elektrochemicznych źródeł prądu. 
Powstały nowe typy akumulatorów. 

Dzieli się je na niskotemperaturowe, pracujące 
w zakresie temperatur do 50°C (niklowo-wodorowe, 
cynkowo-bromowe, hermetyzowane akumulatory 
ołowiowo-kwasowe, cynkowo-chlorkowe) oraz wy-
sokotemperaturowe o temperaturze roboczej ponad 
300°C (sodowo-siarkowe ze stałym elektrolitem, lito-
wo-siarczkowe z roztopionym elektrolitem). Uzyski-
wane są duże gęstości jednostkowe energii (energie 
właściwe – pojemności właściwe), w W · h/kg:

 akumulator niklowo-wodorowy 50,
 akumulator cynkowo-bromowy 100,
 hermetyzowany akumulator 
 ołowiowo-kwasowy ok. 80,
 akumulator sodowo-siarkowy 120,
 akumulator litowo-siarczkowy 150.

Akumulator niklowo-wodorowy (rozwijany w USA 
i b. ZSRR) ma, oprócz elektrody niklowej, elektrodę 
gazową z wodoru. Elektrolitem jest 30-procentowy 
wodorotlenek potasu. Siła elektromotoryczna ogniwa 
wynosi 1,32 V. Elektrody są umieszczone w stalowym 
walcu ciśnieniowym, albowiem uwalniany podczas 
ładowania wodór gromadzi się w akumulatorze, powo-
dując wzrost ciśnienia – w końcowej fazie ładowania 
ciśnienie dochodzi do 10 MPa, a w końcowym stadium 
wyładowania wynosi 0,4–0,6 MPa. Charakterystycz-
ną cechą tego akumulatora jest to, że elektroda wo-
dorowa pracuje przemiennie jako anoda lub katoda, 
w zależności od ciśnienia. Trwałość akumulatora 
jest duża, wytrzymuje on aż 10 000 cykli ładowania 
i rozładowania.

Rys. 2. Zasada działania i reakcje w akumulatorze kwasowo-ołowiowym

 (57)
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Akumulator cynkowo-bromowy (Zn-Br2) został 
opracowany przez firmę Exxon (USA), z przeznacze-
niem do napędu pojazdów elektrycznych, do instala-
cji słonecznych i wiatrowych oraz do wyrównywania 
obciążeń w systemie elektroenergetycznym. Trwałość 
akumulatora Zn-Br2 wynosi ok. 2000 cykli.

Hermetyzowane akumulatory ołowiowo-kwasowe 
pojawiły się na rynku na początku lat osiemdziesią-
tych XX wieku. Duże doświadczenie w ich produkcji 
ma angielska firma Chloride Industrial Batteries. 
Główne zalety akumulatorów hermetyzowanych 
sprowadzają się do możliwości działania w każdej po-
zycji, do pracy bez potrzeby konserwacji oraz braku 
specjalnych wymagań bezpieczeństwa związanych  
z ich instalowaniem (nie występuje niebezpieczeń-
stwo eksplozji).

Akumulator cynkowo-chlorkowy (ZnCl2) ma elek-
trolit w postaci roztworu chlorku cynku. Napięcie 
znamionowe ogniwa wynosi 2 V. Akumulator pracuje 
przy stosunkowo niskiej temperaturze. 

Akumulator sodowo-siarkowy (NaS) składa się 
z dwóch reagentów: ciekłego sodu (anoda), ciekłej 
siarki (katoda) oraz z elektrolitu stałego z beta 
aluminium (ceramika). Elektrolit ma postać rury 
ceramicznej, wewnątrz której znajduje się ciekły sód,  
a na zewnątrz ciekła siarka. Ma on tę właściwość, że 
w temperaturze roboczej 300°C jest przepuszczalny 
dla jonów sodowych, umożliwiając w ten sposób reak-
cję; natomiast w niższych temperaturach elektrolit 
stanowi doskonały izolator, chroniąc akumulator 
przed samowyładowaniem. Napięcie jednego ogniwa 
NaS wynosi l,5–l,9 V. Bateria jest hermetycznie za-
mknięta i nie wymaga konserwacji.

Akumulator litowo-siarczkowy (Li-FeS) działa 
w temperaturze roboczej ponad 400°C. Elektroda 
ujemna jest wykonana z litu, a dodatnia z siarczku 
żelaza. Elektrolitem jest mieszanina LiCl + KCl + Li2S. 
Akumulatory litowo-siarczkowe są rozpowszechnione 
w USA jako źródło prądu do pojazdów elektrycznych. 
Są także stosowane do wyrównywania obciążeń w 
systemie elektroenergetycznym. Trwałość baterii 
wynosi kilka tysięcy cykli.

 Ogniwa paliwowe

Idea konstrukcji ogniw paliwowych powstała w 
pierwszej połowie XIX wieku. W 1839 r. Anglik, Wi-
liam Robert Grove zaobserwował, że po przerwaniu 
elektrolizy wody w obwodzie elektrolizera powstaje 
chwilowy prąd skierowany przeciwnie w stosunku 
do prądu rozkładającego wodę. Zjawisko to było 
wynikiem reakcji produktów elektrolizy wody, 
wodoru i tlenu, zaadsorbowanych na platynowych 
elektrodach.

W początku XX w. Wilhelm Ostwald określił poten-
cjalne możliwości ogniw paliwowych – mogłyby one 
przetwarzać energię chemiczną bezpośrednio w elek-
tryczną w procesie izotermicznym, nie podlegającym 
ograniczeniom, które wynikają z cyklu Carnota.

Ogniwo paliwowe zawiera dwie elektrody (katodę  
i anodę) oraz elektrolit, a więc w zasadzie przypomina 
ogniwo galwaniczne. Różnica polega na tym, że – ina-
czej niż w klasycznych bateriach, które od początku 
zawierają wszystkie konieczne składniki – ogniwa 
paliwowe są w sposób ciągły zasilane strumieniami 
reagentów – paliwem i utleniaczem. 

Rys. 3. Zasada działania (a) oraz budowa ogniwa paliwowego (b)
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Paliwem jest czynnik redukujący, taki jak np. 
wodór lub metan. Paliwo jest podawane do anody, 
zaś czynnik utleniający (tlen lub powietrze) zasila 
katodę. Elektrody spełniają kilka funkcji: katalizują 
utlenianie paliwa i redukcję utleniacza, stanowią gra-
nicę faz między paliwem, utleniaczem a elektrolitem, 
a także transportują elektrony między miejscem 
reakcji a obwodem zewnętrznym.

Na rysunku 3a przedstawiono zasadę działa-
nia wodorowo-tlenowego ogniwa paliwowego. Na 
zewnętrzną powierzchnię anody doprowadza się 
wodór, katody – tlen. Elektrody są wykonane np.  
z niklu. Elektrolitem może być np. 30–40-procentowy 
roztwór wodny KOH (ogniwo alkaliczne – AFC). Siła 
elektromotoryczna pojedynczego ogniwa paliwowego 
wynosi ok. 1,2 V; często więc łączy się je jak to poka-
zano na rysunku 3b.

Na rysunku 4 pokazano widok jednego z pierw-
szych ogniw paliwowych, wykorzystanego w misjach 
kosmicznych.

W idealnym ogniwie paliwowym utlenianie elek-
trochemiczne 1 mola wodoru pozwala uzyskać 238 
kJ energii elektrycznej i 48 kJ ciepła, podczas gdy 
utlenianie klasyczne (spalanie) daje 286 kJ ciepła.

W przypadku alkalicznego ogniwa paliwowego 
cząstki wodoru dochodzące do elektrody paliwowej 
dyfundują przez kanaliki porów gąbczastej anody 
(rys. 5) i dzielą się na jony wodoru (protony) pod 
wpływem katalizatora. Na powierzchni elektrody 
ujemnej (anody) stykającej się z elektrolitem biorą 
udział w reakcji:

H2 + 2OH– = 2H2O + 2e.                      (8)

Tak więc przy anodzie następuje utlenianie pali-
wa i zbieranie elektronów, które następnie odpływają 
do obwodu zewnętrznego.

Dostarczony do katody tlen reaguje przy jej 
powierzchni z cząstkami wody (przy udziale kata-
lizatora):

O2 + 
1/2H2O +2e = 2OH–,                    (9)

tworząc jony OH– przepływające wewnątrz ogniwa 
poprzez elektrolit do anody. 

Elektrony biorące udział w reakcji przybywają z 
anody poprzez obwód zewnętrzny. 

Reakcje cząstkowe zachodzące na elektrodach 
dają w rezultacie:

H2 + 
1/2O2 → 2e + H2O.                      (10)

Przepływ prądu następuje w obwodzie zewnętrz-
nym, zaś produktem dodatkowym jest woda, która 
stanowi odpad i musi być w sposób ciągły usuwana 
z ogniwa.

W wyniku całkowitej reakcji 2 kg wodoru z 16 kg  
tlenu powstaje (chemicznie, nie wybuchowo) 18 kg 
wody oraz uwalnia się 400 MJ energii, której nośni-
kiem jest prąd elektryczny.

Ogniwo paliwowe tego typu z każdej kAh pojem-
ności „produkuje” 0,33 litra wody, która musi być 
usuwana z elektrolitu. SEM takiego ogniwa wynosi 
1,1 V, a średnie napięcie 0,9 V, przy gęstości prądu  
l kA/m2.

Firma Siemens od połowy lat sześćdziesiątych 
produkuje tzw. zasadowe ogniwa paliwowe, w któ-
rych elektrolitem jest 30-procentowy KOH, anody 
są wykonane z niklu, a katody ze srebra. Ogniwa  
o temperaturze pracy 80°C dają napięcie 0,8 V. Jeden 
moduł składa się z 60 ogniw, do których dopływają: 
wodór, tlen, elektrolit oraz azot – do zbiornika zabez-
pieczającego, obejmującego moduł. 

Rys. 4. Jedno z pierwszych ogniw paliwowych

Rys. 5. Budowa porowatej elektrody gazodyfuzyjnej: 
A – obszar nieaktywny wypełniony elektrolitem,  

B – obszar aktywny obejmujący powierzchnię styku 
gazu z elektrolitem, 

C – obszar nieaktywny wypełniony gazem

ABC

Gaz

Elektrolit

Ziarna 
elektrody

 (59)



strona 584 sierpień 2006www.e-energetyka.pl

Ma on moc 6 kW przy napięciu 48 V, waży 215 kg 
i osiąga sprawność: 62% przy obciążeniu znamiono-
wym, 70% przy 20% obciążenia. Wymiary modułu 
wynoszą: 0,33×0,33×1,62 m. Ogniwa paliwowe mogą 
rozpocząć pracę w ciągu 5 s, lecz temperaturę pracy 
osiągają dopiero po ok. 15 minutach.

Trudność przy budowie ogniw paliwowych tkwi 
przede wszystkim w szczególnych właściwościach 
elektrod. Muszą one przewodzić elektrony, przepusz-
czać jony tlenu do elektrolitu i eliminować jony in-
nych substancji. Procesy te muszą zachodzić szybko  
i w dużej ilości, aby otrzymać znaczne prądy. Wymaga 
to m.in. porowatości o średnicach 10–3 mm, co nie jest 
łatwe do uzyskania [3].

Znanych jest bardzo wiele typów ogniw paliwo-
wych. Najczęściej stosowane ogniwa wymieniono 
poniżej.
1. Alkaliczne ogniwo paliwowe (Alkaline Fuel Cell 

– AFC) z wodnym roztworem wodorotlenku po-
tasu KOH (35–50%) jako elektrolitem. Jest ono 
od dawna stosowane w kosmonautyce (NASA), 
wysokie koszty są przyczyną braku zastosowań 
komercyjnych.

2. Ogniwo paliwowe z kwasem fosforowym (Pospho-
ric Acid Fuel Cell – PAFC) ze stężonym kwasem 
fosforowym H3PO4 jako elektrolitem. Jest ono 
najpowszechniej używane w zastosowaniach ko-
mercyjnych, wadą są duże rozmiary i dość wysoka 
temperatura pracy.

3. Ogniwo paliwowe z elektrolitem polimerowym 
(Proton Exchange Membrane Puel Cell – PEMFC),  
z polimerową membraną wymiany jonowej (por.
rys. 6). Niska temperatura pracy oraz duża szybkość  
uzyskiwania mocy znamionowej są przyczyna-
mi coraz większego zainteresowania tym typem 
ogniwa.

4. Ogniwo paliwowe z elektrolitem w postaci stopio-
nego węglanu (Molten Carbonate Fuel Cell – MCFC). 
Ogniwo to może być zasilane paliwami węglowo-
dorowymi, ma wysoką sprawność i pracuje w 
wysokiej temperaturze, co umożliwia współpracę 
z turbiną parową.

5. Ogniwo paliwowe z elektrolitem ze stałych tlenków 
metali (Solid Oxide Fuel Cell – SOFC). Elektrolitem 
jest tutaj materiał ceramiczny, co pozwala na 
temperaturę pracy dochodzącą do 1000°C i rokuje 
perspektywy uzyskania dużych mocy.

6. Ogniwo paliwowe bezpośrednio zasilane metanolem 
(Direct Methanol/air Fuel Cell – DMFC). Jest to 
ogniwo z membraną polimerową, zasilane płyn-
nym metanolem, z którego anoda pobiera wodór.

7. Ogniwo paliwowe zasilane cynkiem (Zinc Fuel 
Cell – ZnFC). Paliwem jest zgranulowany cynk, 
elektrolitem cyrkulujący KOH, a elektrody są 
zrealizowane jako cynkowa (anoda) i powietrzna 
(katoda).

Rys. 6. Ogniwo paliwowe z membraną polimerową 
(typu Nexa) o mocy 1,2 kW

Tabela 4
Porównanie ogniw paliwowych różnych typów

Ogniwa  
z elektrolitem  

w postaci wodorotlenku 
potasu (AFC)

Ogniwa  
z elektrolitem  

w postaci kwasu 
fosforowego (PAFC)

Ogniwa  
z elektrolitem  

w postaci polimeru 
(PEMFC)

Ogniwa  
z elektrolitem  

w postaci stopionego 
węglanu (MCFC)

Ogniwa  
z elektrolitem  

w postaci stałych 
tlenków (SOFC)

Elektrolit roztwór KOH H3PO4 membrana PEM LiKCO3 Y2O3 & ZrO2

Temperatura pracy, 
 °C 80–120 ok. 200 80 650 800–1000

Nośnik ładunku jony OH jony wodoru jony wodoru jony węglanu jony tlenu

Paliwo wodór wodór, Wodór  
z reformingu

wodór, wodór  
z reformingu

wodór, wodór  
z reformingu

wodór, tlenek węgla, 
wodór z reformingu

Reforming – zewnętrzny zewnętrzny wewnętrzny  
lub zewnętrzny

wewnętrzny  
lub zewnętrzny

Utleniacz tlen (powietrze) tlen (powietrze) tlen (powietrze) tlen (powietrze), 
dwutlenek węgla tlen (powietrze)

Katalizator platyna platyna platyna nikiel PEROWSKIT CaTiO3

Sprawność, % 40–50 40–50 40–50 > 60 > 60

Zakres mocy 100 W – 200 kW 200 kW – 10 MW 100 W – 10 MW > 100 MW > 100 MW

Zastosowanie badania kosmosu źródła rozproszone napęd, źródła 
rozproszone

źródła 
scentralizowane

źródła 
scentralizowane

Stan opracowania działające działające prototypowe prototypowe prototypowe
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W tabeli 4 dokonano porównania najczęściej obec-
nie budowanych ogniw paliwowych z uwagi na: rodzaj 
elektrolitu, temperaturę pracy, nośnik ładunku, pali-
wo, utleniacz, sprawność, zakres mocy, zastosowanie 
i stan opracowania [14–16].

Ogniwa paliwowe, ze względu na temperaturę 
roboczą, dzielą się na niskotemperaturowe do 250°C, 
wysokotemperaturowe do 650°C (druga generacja) 
i wysokotemperaturowe do 1000°C (trzecia gene- 
racja).

 Najbardziej rozwinięte i najczęściej stosowane  
są ogniwa paliwowe z kwasem fosforowym. Na przy-
kład w USA i Japonii zostały uruchomione doświad-
czalne instalacje ogniw paliwowych o mocy 4,5 MW.

Ogniwa paliwowe z kwasem fosforowym uzyskują 
sprawność 60% przy wykorzystaniu ciepła odpa- 
dowego. Mogą znaleźć zastosowanie jako elektro-
ciepłownie lokalne lub jako wielkie instalacje z do- 
datkowym układem gazowo-parowym, pozwalają- 
cym na wykorzystanie gazów resztkowych ogniw 
paliwowych, zawierających energię chemiczną  
i ciepło.

Największa na świecie instalacja z ogniwami pa-
liwowymi ma moc 11 MW i znajduje się w elektrowni 
Goi w Zatoce Tokijskiej. Została zbudowana przez 
firmę Toshiba Corp. i International Fuel Cells (uru-
chomienie w grudniu 1990 r., uzyskanie planowanej 
mocy w kwietniu 1991 r.). Jest wyposażona w ogniwa 
paliwowe z elektrolitem w postaci kwasu fosforowego 
(PAFC – Phosphoric Acid Fuel Cells), paliwem jest 
gaz ziemny.

Z punktu widzenia wykorzystania ogniw paliwo-
wych istotna jest charakterystyka napięciowo-prą-
dowa ogniwa. Przedstawiono ją na rysunku 7.

Teoretycznym maksimum napięcia dla wodoro-
wo-tlenowego ogniwa paliwowego jest 1,23 V. Jest to 
napięcie niezbędne do rozłożenia wody na tlen i wodór 
w procesie elektrolizy. Różnica pomiędzy rzeczywi-
stym napięciem ogniwa a teoretycznym maksimum 
wynika z wielu różnych czynników.

Rys. 7. Charakterystyka napięciowo-prądowa 
ogniwa paliwowego

Przy niskich prądach charakterystyczny kształt 
krzywej jest zdeterminowany przez zachodzący na 
elektrodach proces katalityczny. Zauważyć można 
znaczny spadek napięcia. Głównym czynnikiem 
determinującym prąd jest szybkość przemiany ka-
talitycznej gazów, czyli szybkość, z jaką elektrony 
przenikają połączenie molekuł gazu i platynowego 
katalizatora. Jest tzw. efekt przenoszenia ładun-
ku.

Przy wyższych prądach decydującym czynnikiem 
staje się przepływ gazów przez porowate elektrody do 
katalizatora i elektrolitu. Tzw. efekt dyfuzyjny poja-
wia się wtedy, gdy gazy w kontakcie z katalizatorem 
i elektrodą byłyby zużywane szybciej niż mogą do 
nich dotrzeć. Katalizator i elektrolit są „spragnione” 
gazu. Oczywistym dowodem na efekt dyfuzyjny jest 
nagły spadek napięcia. 

Wszystkie ogniwa mają rezystancję wewnętrzną, 
spowodowaną przez np. opór na prąd przepływający 
przez elektrolit (przewodnik jonów) i elektrody (prze-
wodnik elektronów). Innymi słowy, część napięcia 
jest potrzebna do tego, by prąd mógł przepłynąć 
przez ogniwo. Napięcie spada liniowo wraz ze wzro-
stem prądu.

Rezystancja wewnętrzna ogniwa paliwowego 
musi być sprowadzona do minimum, w innym przy-
padku pojawiają się duże straty mocy.

Zgodnie z oceną Światowej Rady Energetycznej 
(WEC – World Energy Council) ogniwa paliwowe 
mają przed sobą wielką przyszłość z uwagi na dużą 
sprawność (obecnie ok. 50%) i nieszkodliwość dla śro-
dowiska (produkt odpadowy w ogniwach paliwowych 
stanowi woda). 

Udoskonalona technologia pozwoli na budowę 
ogniw paliwowych o mocach rzędu dziesiątków mega-
watów, a ich koszt będzie się kształtował na poziomie 
1200–2000 USD/kW.

Warto jednak zdawać sobie sprawę z realiów „ener-
getyki wodorowej”. 

Zacznijmy od faktów:
 wodór nie występuje w przyrodzie w stanie wol-

nym, a jego produkcja zależy od dostępnych źródeł 
energii; pozyskiwanie wodoru jest bądź kosztowne, 
bądź też trudno osiągalne (łącznie z technologiami 
elektrolizy, skojarzonymi ze źródłami wykorzy-
stującymi zasoby odnawialne: słoneczne, wiatrowe  
i wodne);

 wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem klasycz-
nych paliw kopalnych przyczynia się do zwiększe-
nia emisji gazów cieplarnianych;

 w przeliczeniu na jednostkę pozyskiwanej energii 
wodór jest dziś w przybliżeniu 5-krotnie droższy 
niż paliwa ropopochodne;

 dystrybucja i magazynowanie wodoru nadal stwa-
rza poważne problemy logistyczne;

 bezpieczna eksploatacja urządzeń zasilanych 
wodorem wymaga zarówno wysokich kwalifikacji
personelu, jak i wysokiego poziomu związanych  
z tym technik.
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Czynniki te niewątpliwie utrudniają ekspansję 
wodoru jako nośnika energii. Czynnikami sprzyja-
jącymi mogą być:
 szerokie zróżnicowanie technologii pozyskiwania 

wodoru — od wykorzystania w procesie elektrolizy 
odnawialnych źródeł energii elektrycznej, tech-
nologii gazowych i reaktorów jądrowych nowej 
generacji, przez biologiczny rozkład biomasy, po 
procesy hydrokrakingu ciężkich frakcji przeróbki 
ropy naftowej;

 wysoka wydajność energetyczna: l kg wodoru sta-
nowi ekwiwalent l galona benzyny bezołowiowej;

 perspektywiczne źródło energii zasilane wodorem, 
jakim jest ogniwo paliwowe, uzyskuje sprawność 
(odniesioną do energii chemicznej paliwa) blisko 
2-krotnie wyższą niż typowy silnik spalinowy.

Generatory termoelektryczne, 
termoemisyjne i fotoelektryczne

Generatory termoelektryczne

Generator termoelektryczny jest urządzeniem, 
w którym zjawiska termoelektryczne (powstawanie 
siły termoelektrycznej) są wykorzystane do bezpo-
średniej przemiany ciepła w energię elektryczną. 
Może on być traktowany jako urządzenie realizujące 
zamknięty obieg termodynamiczny, w którym czyn-
nikiem roboczym jest strumień elektronów [3].

Za początek rozwoju generatorów termoelektrycz-
nych można uznać odkrycie przez Seebecka (1821 r.)  
zjawiska termoelektrycznego. Dopiero jednak zasto-
sowanie w budowie generatorów materiałów półprze-
wodnikowych na początku lat czterdziestych XX 
wieku (Joffe) pozwoliło na osiągnięcie sprawności 
przemiany umożliwiającej traktowanie generatorów 
termoelektrycznych jako praktycznych źródeł ener-
gii. Znaczny postęp w produkcji generatorów nastąpił 
w okresie drugiej wojny światowej. Przyświecały 
temu cele wojskowe, głównie zasilanie aparatury 
radiowej. 

Znaczny rozwój generatorów termoelektrycz-
nych, szczególnie z radioizotopowymi i reaktorowymi 
źródłami ciepła, nastąpił w końcu lat pięćdziesiątych 
i początku sześćdziesiątych XX wieku.

Podstawową częścią generatora jest termoelement 
(lub termopara) utworzony z pary różnych przewod-
ników (w początkowo budowanych generatorach) 
lub półprzewodników n – p (w obecnie budowanych 
generatorach) o przewodności elektronowej n i dziu-
rowej p, których temperatury złącz gorącego T1 oraz 
zimnego T2 są różne.

Schemat współcześnie budowanego półprzewod-
nikowego generatora termoelektrycznego przedsta-
wiono na rysunku 8. 

Generator ten składa się z dwóch kolumn wyko-
nanych z półprzewodników typu n i p, połączonych 
od strony gorącej płytką zbierającą prąd. 

Strona ta jest ogrzewana ze źródła ciepła, drugie 
końce kolumn są chłodzone. Do nich dołączony jest 
obwód elektryczny zewnętrzny, odbierający wytwo-
rzoną energię elektryczną.

Rys. 8. Schemat półprzewodnikowego generatora 
termoelektrycznego 

l – złącze gorące, 2 – złącze zimne, 3 – płytki zbierające prąd; 
Ql – strumień ciepła dostarczanego ze źródła ciepła, 

Q2 – strumień ciepła odprowadzanego przez chłodzenie, 
T1, T2 – temperatury złącz gorącego i zimnego, 

Rz – rezystancja odbiornika elektrycznego, I – prąd elektryczny

U podstaw działania generatorów termoelek-
trycznych leży grupa zjawisk fizycznych, zwanych
termoelektrycznymi, uwarunkowanych wzajemną 
zależnością między procesami cieplnymi i elektrycz-
nymi w przewodnikach prądu elektrycznego; należą 
do nich zjawiska: Seebecka, Peltiera i Thomsona.

Zjawisko Seebecka polega na powstawaniu siły 
elektromotorycznej w obwodzie elektrycznym skła-
dającym się z różnych materiałów, gdy złącza (miej-
sca styków) materiałów są utrzymywane w różnych 
temperaturach. Siła elektromotoryczna powstająca w 
takim obwodzie zależy jedynie od temperatury złącza 
gorącego T1 i zimnego T2 oraz od rodzaju materiałów 
tworzących termoparę.

W określonym zakresie temperatur, z dokładno-
ścią wystarczającą do celów praktycznych, można 
przyjąć proporcjonalność między siłą elektromoto-
ryczną U0 a różnicą temperatur T1 – T2:

U0 = α(T1 – T2).                           (11)

Współczynnik proporcjonalności α o wymiarze 
[V/K], zwany współczynnikiem Seebecka, zależy od 
rodzaju materiału i zakresu temperatur.
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Zjawisko Peltiera polega na tym, że przy przepły-
wie prądu elektrycznego w obwodzie składającym się 
z różnych materiałów, w złączach tych materiałów 
jest wydzielane lub pochłaniane ciepło, w zależności 
od zwrotu prądu. Strumień wydzielanego lub pochła-
nianego ciepła Peltiera QP jest proporcjonalny do 
natężenia prądu I:

QP = π I

Współczynnik proporcjonalności  o wymiarze [V], 
zwany współczynnikiem Peltiera, zależy od mate-
riałów w złączu. Między współczynnikami Seebecka 
i Peltiera zachodzi zależność:

π = α T.

Zjawisko Peltiera można interpretować jako 
transport ciepła od jednego złącza do drugiego za 
pomocą prądu elektrycznego. Wykorzystuje się je do 
otrzymywania niskich temperatur (np. w lodówkach 
termoelektrycznych) oraz w termoelektrycznych 
pompach ciepła.

Zjawisko Thomsona występuje w jednorodnym, 
nierównomiernie nagrzanym przewodniku, przez 
który przepływa prąd elektryczny. Polega ono na 
wydzielaniu się lub pochłanianiu ciepła QT (w zależ-
ności od zwrotu prądu) w przewodniku, w którym 
płynie prąd, jeśli wzdłuż tego przewodnika wystę-
puje spadek temperatury, przy czym ma to miejsce 
niezależnie od powstawania ciepła Joule’a. Strumień 
ciepła QT jest proporcjonalny do natężenia prądu  
i spadku temperatury:

QT = τ(T1 – T2) I                                 (12)

Współczynnik proporcjonalności τ o wymiarze 
[V/K], zwany współczynnikiem Thomsona, zależy od 
temperatury i rodzaju materiału i przyjmuje wartoś-
ci dodatnie lub ujemne.

Ogólny bilans mocy generatora termoelektrycz-
nego można zestawić w postaci:

Q1 –  Q2 – P – ∆Q = 0                              (13)

gdzie: 
Q1 – strumień ciepła dostarczonego z zewnątrz do 
  złącz gorących generatora, 
Q2 – strumień ciepła odprowadzonego od złącz zim- 
  nych na zewnątrz, 
P – moc elektryczna odprowadzona do obwodu 
  zewnętrznego, 
∆Q – strumień strat ciepła do otoczenia.

Ilustrację graficzną bilansu strumieni ciepła w 
generatorze przedstawiono na rysunku 9.

Różnica strumieni ciepła Peltiera w złączu gorą-
cym i zimnym jest równa całkowitej mocy wytwo-
rzonej w generatorze. Część tej mocy, w ilości P, może 
być oddana do obwodu zewnętrznego.

Z punktu widzenia termodynamiki generator 
termoelektryczny jest maszyną cieplną, a więc jego 
sprawność nie może być większa niż sprawność cy-
klu Carnota: ηC = (T1 – T2)/T1. Sprawność generatora 
określa się jako:

(14)

gdzie:
λn, λp – przewodności cieplne właściwe materiału 
  typu n, p; 
αn, αp – współczynniki Seebecka kolumn typu n, p; 
l – długość kolumny; 
Rw – rezystancja wewnętrzna generatora; 
Sn, Sp – przekroje kolumn typu n, p;
przy czym:

(15)

Maksymalną sprawność generator osiąga przy  
P = Pmax, co ma miejsce przy pracy z Rz = Rw. Wtedy:

(16)

(17)

Podstawiając zależności (16) i (17) do (14), po 
odpowiednich przekształceniach otrzymuje się wy-
rażenie:

Rys. 9. Bilans strumieni ciepła w generatorze 
termoelektrycznym 

Qλ – strumień ciepła odprowadzanego do złącza zimnego 
przez kolumny generatora (przewodzenie), 

QJ – strumień ciepła Joule’a wydzielanego w kolumnach 
generatora, 

QP1 – strumień ciepła Peltiera pochłoniętego w złączu gorącym, 
QP2 – strumień ciepła Peltiera pochłoniętego w złączu zimnym 

generatora
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(18)

gdzie:
ηgmax – maksymalna sprawność generatora, 
η

C
 – sprawność cyklu Carnota, 

Zef – współczynnik dobroci generatora, charakte- 
  ryzujący dobór właściwości materiałów 
  termoelektrycznych i uwzględniający geo- 
  metrię elementów generatora;

W wyniku zwiększenia wartości Zef wzrasta ηgmax 

Dla parametrów pracy generatora termoelek-
trycznego T1 = 1100 K, T2 = 300 K, Zef = 1,5 · 10-3 l/K,  
Rw = Rz otrzymuje się:

W zależności od zakresu temperatur, w jakim 
mieści się optymalna temperatura pracy materiału 
termoelektrycznego, materiały dzieli się na:
 niskotemperaturowe, pracujące w zakresie tem-

peratur do 400°C; najszersze zastosowanie, w tej 
grupie, znalazły stopy zawierające Bi, Te, Se, Sb; 
dobrymi właściwościami (duża wartość Zef) charak-
teryzuje się np. związek ZnSb, przy użyciu którego 
uzyskano sprawność generatora termoelektryczne-
go (słoneczny generator termoelektryczny) ηg = 3%; 
bardziej wydajnym materiałem jest stop Bc2Te3-

-Sb2Te3, który umożliwia (teoretycznie) osiągnięcie 
sprawności η = 12%;

 średniotemperaturowe, pracujące w zakresie tem-
peratur 400–900°C; należą do nich związki PbS 
(przewodnictwo typu n); GeTe, SnTe, AgSbTe2(p); 
PbSe, PbTe (p-n);

 wysokotemperaturowe, pracujące w zakresie 
temperatur 900–1100°C; należą do nich materiały 
oparte na związkach Si-Ge.

Ze względu na stosowane paliwa (źródła ciepła) 
rozwiązania praktyczne obejmują następujące ro-
dzaje generatorów termoelektrycznych.
 Generatory termoelektryczne na paliwie organicz-

nym. Stosowane są: paliwa stałe – drewno, węgiel 
kamienny, węgiel drzewny; paliwa ciekłe – nafta, 
benzyna, kerosina; paliwa gazowe;

 Słoneczne generatory termoelektryczne. Stosu-
je się dwa systemy nagrzewania: bezpośrednie, 
gdzie ma miejsce wykorzystanie padającego 

promieniowania bez dodatkowego wyposażenia 
i z wykorzystaniem urządzeń koncentrujących 
promieniowanie słoneczne;

 Radioizotopowe generatory termoelektryczne. Źró-
dłem ciepła są tu izotopy promieniotwórcze;

 Reaktorowe generatory termoelektryczne. Źródłem 
ciepła jest reaktor jądrowy. Dzieli się je na dwa 
rodzaje: wewnątrzrdzeniowe, w których elementy 
termoelektryczne umieszczone są wewnątrz rdze-
nia reaktora; zewnątrzrdzeniowe z elementami 
termoelektrycznymi, usytuowanymi na zewnątrz 
rdzenia, a ciepło jest dostarczane do gorących złącz 
elementów termoelektrycznych przez czynnik 
chłodzący rdzeń.

Z różnych typów generatorów termoelektrycz-
nych jedynie generatory radioizotopowe (rys. 10) 
i generatory na paliwie chemicznym osiągnęły już 
obecnie stopień rozwoju umożliwiający ich szerokie 
stosowanie. Generatory reaktorowe i słoneczne znaj-
dują się w dalszym ciągu na etapie prób i badań.

Rys. 10. Generator termoelektryczny zastosowany 
w misji „Apollo”

Za pomocą generatorów termoelektrycznych ra-
dioizotopowych zasilano np. niektóre z przyrządów 
pozostawionych na Księżycu (zespoły ALSEP – Apollo 
Lunar Surface Experiment Package).

Zastosowano je także w programach „Galileusz” 
(sonda do Jowisza) i „Ulisses” (przybiegunowe obsza-
ry Słońca). W obu przypadkach generatory termo-
elektryczne mają pracować po 4,5 roku, dostarczając 
po 285 W na początku misji oraz po 250 W przy jej 
końcu (napięcie znamionowe będzie wynosić 29 V).
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W misjach kosmicznych źródłem ciepła są izo- 
topy promieniotwórcze o odpowiednim okresie 
połowicznego rozpadu. Początkowo stosowano izo-
top strontu Sr-90, a konkretnie jego dwufluorek.
Obecnie na ogół stosuje się tlenki plutonu, których 
moc grzejna po czterech latach maleje o ok. 10%. Do 
chłodzenia służy zwykle aluminiowe ożebrowanie  
o dużej powierzchni promieniowania ciepła. W misji 
„Ulisses” temperatura tego ożebrowania ma osiągnąć 
ok. 300°C.

Generatory termoemisyjne

Generator termoemisyjny, nazywany też ogni-
wem termoemisyjnym, generatorem termionicznym 
lub generatorem termojonowym, jest urządzeniem, 
w którym ciepło jest przekształcane bezpośrednio w 
energię elektryczną, przy wykorzystaniu zjawiska 
emisji termoelektronowej (wyzwalania się elektro-
nów z gorących powierzchni) [3].

Zjawisko termoemisji elektronowej zostało za-
uważone w 1882 r. przez Edisona i nazwane później 
efektem Edisona. Ilościową interpretację termoemi-
sji przeprowadził Richardson w 1900 r., określając 
zależność między temperaturą powierzchni emitera  
a gęstością emitowanego prądu. 

Pierwszą propozycję wykorzystania efektu Ediso-
na do przekształcania ciepła w energię elektryczną 
wysunął Schlichter w 1915 r. Idea ta została podjęta 
i rozwinięta dopiero w latach pięćdziesiątych XX 
wieku, głównie w USA i b. ZSRR. Badania nad gene-
ratorami termoemisyjnymi doprowadziły do wielu 
rozwiązań eksperymentalnych, przy czym główne 
wysiłki są skierowane na rozwiązanie szeregu 
problemów konstrukcyjnych i technologicznych, 
związanych z budową generatorów przydatnych do 
celów praktycznych.

Schemat generatora przedstawiono na rysunku 11.  
Składa się on z katody (emitera 1) wykonanej z ma- 
teriału ogniotrwałego, do której doprowadza się stru- 
mień ciepła Q1.

Z gorącej powierzchni katody są emitowane 
elektrony termiczne, które po przejściu przestrzeni 
międzyelektrodowej padają na metalową, chłodzo-
ną anodę (kolektor 2). Obwód elektryczny jest za-
mknięty przez odbiornik zewnętrzny Rz. Elektrony 
wyzwalane z katody unoszą ze sobą energię (pracę 
wyjścia). Część tej energii, równą pracy wyjścia  
z materiału anody, oddają na anodzie w postaci ciepła 
Q2, traconego do otoczenia. Pozostała część zostaje 
przetworzona na energię elektryczną i oddana w 
zewnętrznym obwodzie elektrycznym.

Emisja termoelektronowa jest uwarunkowana 
dostarczeniem elektronom odpowiednio dużej ener- 
gii kinetycznej, takiej aby mogły one pokonać 
elektrostatyczne siły hamujące, wywierane przez 
siatkę krystaliczną metalu i opuścić jego powierzch-
nię. Działanie sił hamujących jest równoważne 
istnieniu wewnątrz metalu wyższego potencjału 
niż na zewnątrz lub inaczej – istnieniu na granicy 
metal-otoczenie bariery potencjału hamującego elek- 
trony, odpowiadającej tzw. pracy wyjścia elektronu. 
Praca wyjścia elektronu z metalu (tzw. zewnęt- 
rzna lub właściwa) jest równa energii, jaką elektron 
musi uzyskać z zapasu energii cieplnej metalu po- 
wyżej tzw. poziomu Fermiego, aby mógł opuścić 
metal.

Gęstość prądu emisji termoelektronowej, w za- 
leżności od temperatury powierzchni oraz pracy 
wyjścia emitera, określa równanie Richardsona-
-Dushmana [3]:

(19)

gdzie:
jen – maksymalna gęstość prądu (tzw. gęstość prądu 
  nasycenia) emisji termoelektronowej, tj. gęs- 
  tość prądu, jaka może być uzyskana w danej 
  temperaturze przy założeniu, że wszystkie 
  emitowane elektrony są natychmiast usuwane, 
  nie tworząc ładunku przestrzennego, A/m2; 
A – stała uniwersalna Richardsona, A = 60,2 · 104A/ 
  (m2 · K2); 
eϕ – praca wyjścia elektronu z metalu, eV; 
T – temperatura powierzchni emitera, K; 
k – stała Boltzmanna, k = 1,38 · 10–23 J/K = 8,617 ·  
  · 10–5 eV/K.

Nie wszystkie elektrony opuszczające katodę 
docierają do anody. Część z nich (o mniejszej energii 
kinetycznej), po przebyciu niewielkiej odległości od 
powierzchni emitera, wraca do niej w wyniku przy-
ciągania elektrostatycznego. W każdej chwili istnieje 
wiele takich wybiegających z katody i wracających 
do niej elektronów. W efekcie tego powstaje w pobliżu 
katody chmura elektronów tworzących ujemny ładu-
nek przestrzenny. Ładunek ten, działając odpychają-
co na nowe elektrony emitowane z katody, stanowi 
dodatkową barierę potencjału ∆Φ, którą winny one 
pokonać, aby dotrzeć do anody.

Rys. 11. Schemat generatora termoemisyjnego 
1 – katoda (emiter), 2 – anoda (kolektor), 

3 – izolator elektryczny i cieplny, 
4 – przestrzeń międzyelektrodowa
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Emisja elektronów w generatorze termoemisyj-
nym zachodzi zarówno z katody – ta zasadnicza, 
jak i z anody – ograniczona, określona stosunkowo 
niską temperaturą jej powierzchni oraz wartością 
pracy wyjścia jej materiału. Jednocześnie więc  
z prądem emisji elektronów z katody Ik płynie prąd 
emisji z anody Ia. 

Prąd płynący w zewnętrznym obwodzie elektrycz-
nym jest równy różnicy obu tych prądów:

 
(20)

gdzie:
s – pole powierzchni elektrody, s = sk = sa; 
ϕa – potencjał wyjścia anody; 
U0 – napięcie w stanie jałowym; 
Ta – temperatura anody; 
Tk – temperatura katody.

Sprawność generatora termoemisyjnego określa 
się jako stosunek wytworzonej mocy elektrycznej P 
do strumienia ciepła Qk doprowadzonego do katody:

 
(21)

Strumień ciepła Qk doprowadzonego do katody jest 
z niej odprowadzany w różny sposób:
 przez promieniowanie, Qr;
 drogą przewodzenia przez plazmę, Qp;
 przez tzw. chłodzenie elektronowe, Qc;

 
Qk = Qr + Qp + Qc.                            (22)

Strumień ciepła Qr i Qp stanowi stratę ciepła, na-
tomiast strumień Qc jest częściowo przekształcany 
na energię elektryczną.

Wyrażając w zależności (21) składowe strumienia 
ciepła Qk, określone zależnością (22), otrzymuje się:

 
(23)

Sprawność generatora termoemisyjnego, jak każ-
dego silnika cieplnego, jest ograniczona sprawnością 
obiegu Carnota η

C
. 

Maksymalna sprawność, możliwa do osiągnięcia 
w generatorze termoemisyjnym (przy pominięciu 
strat na promieniowanie i przewodzenie), wyraża 
się zależnością:

 
(24)

Wartość sprawności η
C
 zawiera się w granicach 

0,8–0,9. Uwzględniając straty na przewodzenie i pro- 
mieniowanie sprawność generatora może mieć war-
tość 25–30%.

Sposób pracy, zależny od procesów fizycznych,
zachodzących w przestrzeni między elektrodowej, 
pozwala wyróżnić generatory próżniowe i plazmowe 
(quasi-próżniowy, dyfuzyjny, łukowy).

Ze względu na źródła ciepła i ich zastosowania 
można wyróżnić poniższe rozwiązania. 
1. Reaktorowe generatory termoemisyjne o trzech 

wariantach pracy:
– wewnątrzrdzeniowy, wbudowany wewnątrz 

strefy aktywnej rdzenia reaktora, o elektrodach 
tworzących powłokę elementów paliwowych;

– zewnątrzrdzeniowy, nadbudowany na zewnętrz-
nej powierzchni strefy aktywnej;

– zewnątrzrdzeniowy, usytuowany poza reakto-
rem.

Reaktorowe generatory termoemisyjne są jednym 
z praktyczniejszych typów generatorów, gdyż pa-
liwo jądrowe może zapewnić wysoką temperaturę 
i odpowiednio duży strumień ciepła. Główna wada 
– to promieniowanie radioaktywne, wymagające 
stosowania dużych i ciężkich osłon.

2. Radioizotopowe generatory termoemisyjne, w 
których jako źródła ciepła stosowane są radio-
izotopy.

3. Słoneczne generatory termoemisyjne, gdzie katoda 
jest nagrzewana promieniowaniem słonecznym, 
koncentrowanym przez specjalne zwierciadła 
skupiające.

4. Płomieniowe generatory termoemisyjne, gdzie 
źródłem ciepła jest ciepło wyzwalane w reakcji 
chemicznej spalania paliw organicznych. Możliwe 
są przy tym różne sposoby jego wykorzystania, 
jak np.:
 wbudowanie baterii ogniw termoemisyjnych w 

ścianki komór spalania, w szczególności kotłów 
parowych;

 wyłożenie ścian dysz silników rakietowych 
ogniwami termoemisyjnymi;

 nagrzewanie katod generatorów specjalnymi 
palnikami spalającymi paliwa ciekłe lub ga- 
zowe.

Generatory fotoelektryczne 
(ogniwa słoneczne)

Generator fotoelektryczny, inaczej fotoogniwo 
(ogniwo fotowoltaiczne, ogniwo słoneczne), jest prze-
twornikiem, w którym przy wykorzystaniu efektu 
fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemia- 
na energii promieniowania elektromagnetycznego  
w energię elektryczną. Jeżeli źródłem promienio-
wania jest (jak zresztą bywa najczęściej) Słońce, 
generator fotoelektryczny jest zwykle nazywany 
ogniwem słonecznym [1-2, 6-8, 11-12, 17-19].
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Zasada bezpośredniej przemiany energii pro-
mieniowania świetlnego w energię elektryczną jest 
znana od dawna. Zjawisko fotoelektryczne występuje 
w ciałach pod wpływem absorpcji promieniowania 
elektromagnetycznego. Może ono być zewnętrzne 
(emisja fotoelektronowa) i wewnętrzne.

Działanie generatora fotoelektrycznego oparte 
jest na wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego 
wewnętrznego (odkryte przez A. H. Becquerela w 
1839 r.), polegającego na uwalnianiu elektronów  
z sieci krystalicznej ciała poddanego działaniu pro-
mieniowania świetlnego, a także na powstawaniu 
na złączu metalu i półprzewodnika (w starszych 
rozwiązaniach) lub złączu dwu różnych półprzewod-
ników (w obecnych rozwiązaniach) siły fotoelektro-
motorycznej (SFEM).

Początkowo konstruowane fotoogniwa miały bar-
dzo małą sprawność, z reguły nie przekraczającą 1%. 
Dopiero zastosowanie w latach pięćdziesiątych XX 
wieku półprzewodników o przewodności elektronowej 
n i dziurowej p wywołało przełom w tej dziedzinie  
i jednocześnie spowodowało, że sprawność przemiany 
energii osiąga dziś wartość do 25%. Stworzyło to moż-
liwość zastosowania generatorów fotoelektrycznych 
jako praktycznych źródeł energii. Pierwsze wyso-
kosprawne krzemowe generatory fotoelektryczne 
zostały zbudowane w USA w 1954 r. Ogniwa krze-
mowe stały się najbardziej rozpowszechnionym i w 
pełni opanowanym przemysłowo typem generatora 
fotoelektrycznego.

Najczęściej w ogniwach fotoelektrycznych stosuje 
się złącza półprzewodnikowe p-n, uzyskiwane przez 
różne domieszkowanie dwóch obszarów tego samego 
półprzewodnika (zwykle krzemu). Krzem z domiesz-
ką boru stanowi bazę (warstwę p), natomiast war-
stwę n stanowi druga strona tego półprzewodnika 
wzbogacona fosforem. W półprzewodniku, w wyniku 
działania na niego promieniowania optycznego, na-
stępuje przejście elektronów z pasma podstawowego 
do pasma przewodnictwa: pojawiają się elektrony 
swobodne w paśmie przewodnictwa i dziury w pa-
śmie podstawowym. Tworzą się zatem jednocześnie 
ładunki: ujemny i dodatni, które wystarczy rozdzie-
lić i odprowadzać, zanim ulegają rekombinacji, aby 
uzyskać źródło prądu elektrycznego. Odprowadzanie 
ładunków uzyskuje się za pomocą siatki metalowej, 
nałożonej (np. metodą próżniową) na powierzchnię 
zewnętrzną, na którą pada promieniowanie, oraz 
warstewki metalu nałożonej na drugą powierzch-
nię (powierzchnia całkowicie metalizowana). Siatka 
pokrywa ok. 7% powierzchni fotoogniwa, które 
dodatkowo posiada warstwy przeciwodblaskowe, 
wykonane również metodą próżniową, np. z dwu-
tlenku tytanu.

Bardziej szczegółowo zjawiska prowadzące do 
powstania SFEM na styku dwóch różnych półprze-
wodników przy absorpcji kwantów promieniowania 
elektromagnetycznego można wyjaśnić na podstawie 
rysunku 12.

Jeżeli dwa kawałki materiału półprzewodnikowe-
go typu p i typu n połączy się ze sobą, to w wyniku 
dyfuzji wolnych nośników (elektronów do obszaru p 
i dziur do obszaru n) powstaną w nich różnoimienne 
warstwy nieskompensowanych nośników, tworząc 
tzw. warstwę zaporową (na rys. 12a i 12b wolne 
nośniki zaznaczono bez kółek, zaś nośniki związane  
z siatką krystaliczną w kółkach). Na granicy obsza-
rów powstanie więc kontaktowa różnica potencjałów 
lub inaczej – napięcie kontaktowe i związane z nim 
pole elektryczne o natężeniu Edyf, (rys. 12b).

Rozkład potencjału wewnątrz półprzewodników 
pokazano na rys. 12c (część górna odpowiada rozkła-
dowi potencjału „widzianemu” przez elektrony, dolna 
przez dziury). Elektrony i dziury, dążąc do osiągnięcia 
stanów o najniższej energii, będą się przemieszczały: 
elektrony w prawo, dziury w lewo. Złącze wytwarza 
więc mechanizm rozdziału ładunków.

W wyniku pochłaniania w materiale półprzewod-
nikowym fotonów promieniowania powstaną nowe 
pary nośników elektron-dziura, jeśli energia W foto-
nów padających na złącze spełnia warunek:

 W = hν ≥ Wg,                                 (25)
gdzie:
h – stała Plancka, h = 6,62491 · l0–34 J · s; 
ν – częstotliwość promieniowania o danej długości 
  fali; 
Wg – szerokość pasma zabronionego (miara energii 
  potrzebnej do wyrwania elektronu z siatki 
  krystalicznej).

Rys. 12. Mechanizm powstawania 
siły fotoelektromotorycznej w ogniwie fotoelektrycznym: 

a) przed zetknięciem, b) powstawanie kontaktowej 
różnicy potencjałów i warstwy zaporowej,

c) rozkład potencjału, 
d) powstawanie siły elektromotorycznej, 

e) ogniwo fotoelektryczne wraz z obciążeniem 
1 – pasmo podstawowe, 2 – pasmo zabronione, 

3 – pasmo przewodzenia, z – strefa złącza

 (67)

a) b)

c)

d) e)
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Powstające elektrony dyfundują przez złącze 
(elektrony z obszaru p do n, a dziury z n do p), pod-
czas gdy nośniki większościowe są zatrzymywane 
przez barierę potencjału. Powstaje pole elektryczne 
o natężeniu Efot, skierowane przeciwnie do pola Edyf 
(rys. 12d).

Uproszczony schemat zastępczy generatora foto-
elektrycznego przedstawiono na rysunku 13. Zdolność 
przetwornika do wytwarzania prądu IF pod wpływem 
promieniowania elektromagnetycznego odwzorowuje 
włączenie do schematu idealnego źródła prądu 1, zaś 
właściwość przepływu nośników większościowych 
przez złącze – włączenie diody 2, nieczułej na pro-
mieniowanie świetlne. Przez tę diodę przepływa prąd 
Id. Przetwornik jest obciążony rezystancją R

Z
, przez 

którą płynie prąd I. Rezystancje Rw i Rs powodują 
zmniejszenie sprawności przetwornika.

Sprawność przetwornika wyraża się zależno-
ścią:

 (26)

gdzie: 
 e – ładunek elektronu; 
W – energia promieniowania, W = hν.

Powyższa zależność obowiązuje przy upraszcza-
jącym założeniu, że żaden z nośników mniejszościo-
wych nie ulega rekombinacji.

Sprawność przetwornika w warunkach mak-
symalnej mocy wydzielanej w obciążeniu można 
przedstawić zależnością:

(27)

gdzie:
 k – stała Boltzmanna, 
R0 – rezystancja przetwornika nie oświetlonego.

Rys. 13. Elektryczny schemat zastępczy generatora 
fotoelektrycznego 

1 – idealne źródło prądu, 2 – dioda,  
Rw – rezystancja wewnętrzna przetwornika, Rs – rezystancja 

szeregowa przetwornika, Rz – rezystancja obciążenia

Sprawność rzeczywistą generatorów fotoelek-
trycznych określa się jako stosunek maksymalnej 
mocy Pmax wytworzonej z jednostkowej powierzchni 
przetwornika do całkowitej mocy Pp promieniowania, 
padającego prostopadle na tę powierzchnię:

(28)

Różnice w wartościach sprawności określonej wg 
zależności (27) i (28) wynikają z wielu przyczyn. 

Do najważniejszych należą straty związane z na- 
stępującymi zjawiskami:
 część padającego promieniowania ulega odbiciu od 

powierzchni przetwornika;

 nie wszystkie fotony promieniowania generują 
pary nośników elektron-dziura (W < Wg) lub z efek- 
tem tym związane jest wydzielanie nadmiaru 
energii w postaci ciepła (W >> Wg);

 część wygenerowanych nośników ulega rekombina-
cji na powierzchni przetwornika, w jego materiale 
lub w samym złączu;

 materiał przetwornika, jak również połączenia 
półprzewodnik-elektroda mają pewną rezystancję 
własną.

Najbardziej rozpowszechnionym i właściwie jedy-
nym opanowanym przemysłowo typem generatora 
fotoelektrycznego są ogniwa krzemowe. W budowie 
generatorów znajdują również zastosowanie takie 
materiały półprzewodnikowe, jak: Se, Ag2S, Si, Ge, 
CdS, a także GaAs, CdTe, InP, GaP. 

Należy się spodziewać, że zastosowanie takich 
materiałów, jak: arsenek galu (GaAs), tellurek kad-
mu (CdTe), siarczek kadmu (CdS) przyniesie dalszą 
poprawę parametrów, zwłaszcza: sprawności i mocy 
właściwej oraz wpłynie na obniżenie kosztów produk-
cji generatorów. Uważa się, że sprawność generatorów 
fotoelektrycznych, w tym również i krzemowych, 
może osiągnąć wartość rzędu 25%. 

Obecnie trwają prace badawcze i konstrukcyjne, 
przede wszystkim nad cienkowarstwowymi ge- 
neratorami CdS, których celem jest osiągnięcie 
konkurencyjności względem generatorów krzemo-
wych.

W latach 1982–1986 sprawność laboratoryjnie 
produkowanych monokrystalicznych ogniw krze-
mowych wzrosła z 12% do 19%, ogniw krzemowych 
amorficznych z 5% do 12% oraz ogniw z arsenku galu
z 16% do 24% [17]. Uzyskiwane sprawności ogniw fo-
towoltaicznych zależą od zastosowanego materiału 
półprzewodnikowego, warunków naświetlania (natu-
ralne lub z wykorzystaniem koncentratora) oraz są 
różne dla warunków laboratoryjnych i dla modułów 
komercyjnych (tab. 5).

 (68)



strona 593sierpień 2006 www.e-energetyka.pl

Tabela 5 
Porównanie sprawności ogniw fotowoltaicznych, %

Materiał ogniwa

Sprawność ogniwa

teoretyczna w warunkach 
laboratoryjnych modułów komercyjnych

Krzem monokrystaliczny 30 23,5 12–14

Krzem monokrystaliczny – z koncentratorem 37 28,2 13–15

Krzem polikrystaliczny 25 17,8 11–13

Krzem amorficzny 17 13,0 5–7

Tellurek kadmu (CdTe) 27 15,8 6–7

Selenek indowo-miedziowy (CIS) 19 17,7 10,2 (prototyp)

Arsenek galu (GaAs) 28 27,6 brak danych

Arsenek galu (GaAs) – z koncentratorem 39 29,2 brak danych

Pojedyncze ogniwo fotowoltaiczne z krzemu mo-
nokrystalicznego jest obecnie wykonane zazwyczaj 
w postaci kwadratu o boku ok. 100 mm ze ściętymi 
narożami. Dolna strona elementu jest całkowicie 
metalizowana. Odbija ona niezaabsorbowane fotony 
z powrotem ku górze i jest jednocześnie jedną z elek-
trod. Drugą elektrodę stanowi nałożona (np. metodą 
próżniową) na ok. 7% powierzchni siatka. Typowe 
ogniwo słoneczne ma powierzchnię czynną około  
100 cm2. Przy gęstości mocy promieniowania Słońca 
1000 W/m2 daje ono napięcie przy otwartym obwodzie 
U0 = 0,6 V. W praktyce ogniwa słoneczne są używane 
nie pojedynczo, a w panelach, tworząc tzw. baterie 
słoneczne. Bateria słoneczna składa się z 18 lub 36 
elementów krzemowych, połączonych szeregowo  
i umieszczonych pomiędzy dwiema płytami szklany-
mi o grubości 3–5 mm, hartowanymi dla zwiększenia 
ich wytrzymałości mechanicznej.

Na rysunku 14 przedstawiono charakterystykę 
prądowo-napięciową zestawu (panelu, baterii) foto-
woltaicznego GPV 110ME o mocy maksymalnej 110 W  
przy nasłonecznieniu 1000 W/m2 i temperaturze 
powietrza –5°C. 

Generatory fotoelektryczne są obecnie bezkon-
kurencyjne, jeśli chodzi o efektywność przemiany 
energii promieniowania Słońca w energię elektrycz-
ną. Stosunkowo duża ich sprawność wynika z faktu, 
że w wykorzystywanym efekcie fotoelektrycz- 
nym energia promieniowania słonecznego nie ulega 
przemianie w ciepło przed ostateczną zmianą na 
energię elektryczną. 

W ten sposób sprawność procesu nie jest ograni-
czona sprawnością Carnota, charakterystyczną dla 
wszystkich maszyn cieplnych.

Generatory i elektrownie 
magnetohydrodynamiczne

Magnetohydrodynamiczna przemiana energii

Jednym ze środków zmierzających do podniesie-
nia sprawności przetwarzania energii pierwotnej na 
energię elektryczną jest stosowanie tzw. urządzeń 
bezpośredniej przemiany, pozwalających na skróce-
nie łańcucha przemian energetycznych. Należą do 
nich także generatory magnetohydrodynamiczne 
(magnetogazodynamiczne). 

W generatorach magnetohydrodynamicznych 
(MHD) występuje energia kinetyczna, ale nie ma 
potrzeby stosowania maszyn z elementami wirują-
cymi. Z uwagi na swoje parametry techniczne nadają 
się one do zastosowania w systemach elektroener-
getycznych, przy czym nie stanowią konkurencji 
dla tradycyjnych elektrowni, mogą natomiast być 
ich uzupełnieniem, pozwalającym osiągać większe 
sprawności. 

Rys. 14. Charakterystyka prądowo-napięciowa 
ogniwa słonecznego (na przykładzie panelu GPV 110ME)
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Zastosowanie generatorów MHD pracujących 
na gazach spalinowych w cyklu otwartym, jako 
uzupełnienia klasycznych elektrowni parowych lub 
gazowych, pozwoli uzyskać w bliższej perspektywie 
sprawność przetwarzania energii rzędu 0,44–0,50, 
zaś w dalszej – rzędu 0,55–0,65.

Generator MHD (MGD) jest maszyną cieplną, 
w której energia wewnętrzna czynnika roboczego 
(plazma niskotemperaturowa, ciekły metal), prze-
wodzącego elektryczność, przekształca się w energię 
elektryczną w wyniku elektromagnetycznego hamo-
wania cząstek naładowanych, przepływających w 
kanale generatora, w polu magnetycznym (rys. 15). 

Czynnik roboczy – częściowo zjonizowany gaz 
(plazma) lub ciekły metal – przepływający z dużą 
prędkością, zużywa część swojej energii na pokonanie 
sił elektromagnetycznych, powstających w wyniku 
wzajemnego oddziaływania indukowanych prądów 
elektrycznych i zewnętrznego pola magnetycznego. 
Spadek entalpii całkowitej czynnika roboczego jest 
równy oddawanej do obwodu zewnętrznego energii 
elektrycznej oraz stratom ciepła do ścian kanału  
[3, 13].

Hamowanie przepływu plazmy polega na tym, że 
na elektrony przelatujące wraz z gazem przez pole 

Rys. 15. Schemat ideowy liniowego generatora 
magnetohydrodynamicznego (a) 

i ilustracja zjawisk zachodzących w kanale (b) 
1 – kanał generatora, 2 – elektrody (ściany elektrodowe), 

3 – elektromagnes, 4 – ściany izolacyjne, u – prędkość plazmy, 
B – indukcja magnetyczna, I – prąd elektryczny, 

x, y – osie układu współrzędnych, h – odległość między 
elektrodami (wysokość kanału), E – natężenie pola elektrycznego 

wywołanego we wnętrzu gazu przez ładunki zgromadzone na 
elektrodach, E’ – natężenie pola elektrycznego „widzianego” przez 
przepływające elektrony, uB – natężenie indukowanego pola elek-

trycznego; U0 – napięcie generatora w stanie jałowym, 
Rz – rezystancja obciążenia

magnetyczne działa silnie je hamująca siła Lorent-
za. Elektrony z kolei oddziałują poprzez sprzężenia 
elektrostatyczne na jony dodatnie, które działając 
na cząstki neutralne przenoszą siły hamowania na 
całą plazmę.

Po wejściu gazu do kanału generatora elektrony 
zaczynają poruszać się w kierunku jednej ściany 
elektrodowej, a jony w kierunku przeciwnym – do 
drugiej. Gdy obwód zewnętrzny jest otwarty (Rz = ∞),  
tworzą się chmury ładunków przestrzennych aż do 
momentu, gdy wytworzone przez nie we wnętrzu 
gazu pole skompensuje całkowicie indukowane pole 
elektryczne uB. Wówczas E’ = 0 i na elektrony i jony 
w kanale generatora nie będzie działała żadna siła 
– będą one przepływać swobodnie wraz z gazem 
przez kanał. Zamknięcie obwodu zewnętrznego  
(Rz≠ 0) pociągnie za sobą przepływ prądu elektryczne-
go. Ładunki przestrzenne ulegną zmniejszeniu, tak że 
natężenie pola wytwarzanego przez nie we wnętrzu 
gazu E < uB. Na elektrony i jony będą działać siły 
o wartościach eE’ = e(uB – E), wywołując przepływ 
strumieni elektronów i jonów – prąd elektryczny 
I. Zasadniczy wpływ na parametry elektryczne ge-
neratora mają: konduktywność (przewodność elek-
tryczna) i prędkość przepływu czynnika roboczego 
oraz indukcja magnetyczna.

Działanie generatorów magnetohydrodyna-
micznych jest zatem oparte na zasadzie indukcji 
elektromagnetycznej. Rolę poruszającego się w polu 
magnetycznym przewodnika spełnia częściowo zjo-
nizowany gaz lub płynny metal.

Na elektron poruszający się w kanale generatora 
działają siły pochodzące od pól: elektrycznego i ma-
gnetycznego. W wyniku oddziaływania tych sił czyn-
nik roboczy przepływający w kanale generatora jest 
hamowany i oddaje część swej entalpii całkowitej.

Spadek entalpii całkowitej jest spowodowany 
odbiorem energii elektrycznej oraz stratami ciepła 
do ścian kanału. Jednocześnie w procesach tarcia 
wewnętrznego, tarcia czynnika roboczego o ścian-
ki, oraz powstawania ciepła Joule’a na oporności 
wewnętrznej kanału wzrasta entropia. Można więc 
generator traktować jak maszynę cieplną. Proces ter-
modynamiczny w generatorze MHD, gdy czynnikiem 
roboczym jest plazma gazów spalania (przypadek 
praktyczny), przedstawiono na rysunku 16.

Po przyjęciu założeń tzw. przybliżenia magneto-
hydrodynamicznego przepływ plazmy produktów 
spalania w kanale generatora MHD jest opisany za 
pomocą układu równań magnetohydrodynamiki 
i elektrodynamiki, który nawet przy Rem << l (Rem 
– magnetyczna liczba Reynoldsa) jest na tyle zło-
żony, że stosowanie go w praktycznych zadaniach 
jest nieefektywne. Podstawą inżynierskich obliczeń 
parametrów elektrycznych i gazodynamicznych 
generatora magnetohydrodynamicznego jest quasi-
-jednowymiarowy model przepływu plazmy w kana-
le, w którym zadanie przestrzenne sprowadza się do 
jednowymiarowego.

 (70)
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Istota modelu quasi-jednowymiarowego polega 
na tym, że rzeczywistemu strumieniowi plazmy w 
kanale generatora przyporządkowuje się pewien 
idealny strumień o w pełni określonym rozkładzie 
parametrów w płaszczyźnie przekroju poprzecznego. 
Model pozwala uwzględnić niejednorodność rozkładu 
parametrów plazmy w kanale oraz związane z tym 
efekty, powodujące pogorszenie parametrów elek-
trycznych generatora.

Dla generatora, którego widok przedstawiono na 
rys. 15, oraz przy następujących założeniach:
 średnia po przekroju wartość iloczynu wielkości 

gazodynamicznych jest równa iloczynowi wartości 
średnich tych wielkości;

 składowe poprzeczne sił objętościowych można za-
niedbać, co odpowiada stałości ciśnienia statycznego 
p w płaszczyźnie przekroju poprzecznego. 

Równania przepływu można zapisać w postaci:

(29)

gdzie:
ρ – gęstość gazu, 
u – prędkość gazu, 
G – wydatek masowy gazu, 
Jy – składowa wektora gęstości prądu w kierunku 
   osi y, 

B – indukcja magnetyczna, 
Ftr – objętościowa siła tarcia gazu o ścianki ka- 
  nału, 
i – entalpia statyczna gazu, 
Jx – składowa wektora gęstości prądu w kie- 
  runku osi x, 
Ex, Ey – składowe wektora natężenia pola elektrycz- 
  nego, 
Q – ciepło oddawane do ścian kanału odniesio- 
  ne do jednostki objętości, 
A – przekrój poprzeczny kanału.

W równaniach opuszczono oznaczenia wartości 
średnich przy wielkościach gazo-dynamicznych  
i elektrycznych, zaś układ zamykają równania do-
datkowe:

  (30)

gdzie: 
R – stała gazowa, 
T – temperatura statyczna gazu.

Generatory magnetohydrodynamiczne

Generatory MHD (MGD) mogą pracować jako  
autonomiczne, niezależne jednostki. Osiągają wtedy 
niezbyt duże sprawności, maksymalnie 15÷20%,  
i mogą być użyte do pokrywania obciążeń szczyto-
wych.

Bardzo obiecujące jest sprzężenie generatora MHD 
z konwencjonalną elektrownią parową. Uchodzące  
z kanału generatora gazy o temperaturze rzędu  
2000 K, zbyt już niskiej dla dalszego wykorzystania 
w generatorze, z uwagi na zbyt małą konduktywność 
(przewodność elektryczną), mogą być wykorzystane 
w części parowej elektrowni. W ten sposób generator 
MGD działałby jako wysokotemperaturowy element 
łańcucha przemian, poprzedzający cykl konwencjo-
nalnej elektrowni parowej. Pozwoliłoby to na uzyska-
nie sprawności całego obiektu rzędu 50–60%.

Podział generatorów MHD może być dokonany 
według różnych kryteriów. 
1. Rodzaj wytwarzanego prądu. Z tego punktu widze-

nia rozróżnia się generatory wytwarzające prąd 
stały i przemienny. 

2. Geometria kanału. Kanał generatora może być: 
liniowy o przekroju prostokątnym lub okrągłym, 
koaksjalny, tarczowy, dyskowy z wirowym prze-
pływem gazu itd.

3. Pole magnetyczne. Może być ono stałe lub zmien-
ne.

4. Elektrody. Rozróżnia się generatory elektrodowe, 
zwane również kondukcyjnymi i bezelektrodowe 
(indukcyjne). Generatory elektrodowe dzieli się 
ze względu na: rodzaj elektrod (ciągłe, dzielone), 
materiał elektrod (metalowe, ceramiczne, pół-
przewodnikowe itd.), sposób ich pracy (zimne, 

Rys. 16. Przemiany termodynamiczne w kanale 
generatora magnetogazodynamicznego (MHD) 

na wykresie T-s (i-s) 
a) wykres, b) elementy układu; 

A – źródło ciepła (komora spalania), B – dysza rozprężająca, 
C – kanał generatora, D – dyfuzor, 

T0i, p0i – parametry całkowite gazu (temperatura i ciśnienie), 
Ti, pi – parametry statyczne gazu
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gorące, półgorące), sposób elektrycznego połącze-
nia elektrod dzielonych (układ Halla, Faradaya, 
Montardy’ego). 

5. Czynnik roboczy. Może nim być gaz (spaliny, gazy 
szlachetne), ciekły metal. 

6. Prędkość przepływu czynnika roboczego. Genera-
tory poddźwiękowe (M < 1) oraz naddźwiękowe  
(M > l, zwykle M nie przekracza 2,5), gdzie  
M – liczba Macha.

Na rysunku 17 przedstawiono jeden z możliwych, 
niekompletny zresztą podział generatorów MHD. 
Grubą linią zaznaczono najbardziej perspektywiczne 
typy generatorów.

Sposoby połączenia elektrod przedstawiono na 
rysunku 18.

Obiegi cieplne z generatorami MHD (MGD) można 
podzielić na trzy rodzaje:
– obieg otwarty z produktami spalania jako czyn-

nikiem roboczym,
– obieg zamknięty z gazami szlachetnymi jako czyn-

nikiem roboczym,
– obieg zamknięty z ciekłym metalem jako czynni-

kiem roboczym.
Wydaje się, że do wytwarzania energii elek-

trycznej będzie stosowany obieg otwarty z gazami 
spalinowymi.

Wartości parametrów elektrycznych generatora 
magnetohydrodynamicznego, obliczone przy założe-
niu równomiernego rozkładu w całym kanale, często 
różnią się znacznie od wartości pomierzonych w in-
stalacji eksperymentalnej. Jest to głównie wynikiem 
trzech zjawisk [3]:
1) występowania prądów upływu,
2) występowania efektów związanych ze zwiera-

niem pola Halla przez elektrody o skończonej 
długości,

3) nierównomierności rozkładu parametrów w ka-
nale generatora.
W generatorze rzeczywistym pojawiają się prądy 

upływu wskutek niedoskonałej izolacji elektrycznej 
ścian kanału, jednak upływność ma niewielki wpływ 
na parametry elektryczne generatora MHD dużej 
mocy.

Rys. 17. Klasyfikacja
generatorów magnetohydrodynamicznych

Rys. 18. Sposoby połączenia elektrod w generatorach 
prądu stałego: 

a) ciągłe elektrody, b) połączenie Faradaya,  
c) połączenie Halla, d) połączenie Montardy’ego

W generatorze o dzielonych elektrodach wy-
stępują efekty końcowe na krawędziach elektrod, 
zmieniające parametry elektrody. Rozkład gęstości 
prądu w kanale przestaje być równomierny, a stopień 
nierównomierności jest funkcją parametru Halla β 
oraz parametrów geometrycznych.

Nierównomierność rozkładu parametrów gazu w 
kanale prowadzi do powstania prądów wyrównaw-
czych i ładunków przestrzennych.
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Tabela 6 
Charakterystyki techniczne najbardziej obiecujących instalacji MHD [3, 13]

Parametr
Instytucja, kraj, nazwa urządzenia

IPP-MAN, Niemcy AVCO, USA, 
Mark I APL IWT, b. ZSRR, U-25

Czas pracy 5 s 5 s 10000 h2)

Moc cieplna, MW 20 7,5 300

Moc elektryczna, kW 1000 400 25000

Wydatek gazu, kg/s 1,7 0,8 50

Sprawność generatora 0,05 0,05 0,083

Paliwo kerosina toluen gaz ziemny

Utleniacz O2 O2 O2/N2 = 2/3 1200°C

Wymiary kanału (wlot/wylot), cm (20/60)×160 (2,6×l0)/(7,2×11)×85 (38×77)/(38×l38)×500

Temperatura całkowita na wlocie, K 3170 3300 2900

Ciśnienie całkowite na wlocie do kanału, MPa 1,5 0,912 0,27

Liczba Macha 1,5 2,2 0,8

Elektrody miedź, 150 par miedź z ZrO2, 100 par miedź, ceramiki, 48 par

Indukcja magnetyczna, T 5 3,5 2

Posiew1) K lub związki K, proszek Cs2CO3 K2CO3 w wodzie

1) Posiew – domieszki wprowadzane do czynnika roboczego (gazów spalinowych) w celu ułatwienia jonizacji plazmy i uzyskania wyższej kon-
duktywności (przewodności). 

2) Wartość projektowana, w rzeczywistości generator pracował w sposób ciągły najdłużej przez 10 dni, a uzyskana maksymalna moc elektryczna 
wyniosła 20,4 MW.

Gęstość mocy elektrycznej odbieranej z generato-
ra można wyrazić następująco:

– generator Faradaya

(31)

– generator Halla

(32)

gdzie: 
K – współczynnik obciążenia generatora, K = Rz/ 
  /(Rw + Rz); 
Rw – rezystancja wewnętrzna generatora; 
σ – konduktywność czynnika roboczego (pla- 
  zmy); 
λu, λR – współczynniki poprawkowe uwzględniające 
  pogorszenie parametrów elektrycznych w 
  wyniku oddziaływania efektu skończonej 
  długości elektrod (λu, λR ≤ 1); 
β  – parametr Halla; 
λ – współczynnik poprawkowy (λ > 1), określa- 
  jący wzrost rezystancji wewnętrznej genera- 
  tora w wyniku nierównomiernego rozkładu 
  i parametrów plazmy w płaszczyźnie prze- 
  kroju poprzecznego kanału.

Istotnym czynnikiem wpływającym na wartość 
mocy generowanej jest konduktywność plazmy.  
O przewodności elektrycznej plazmy decyduje sto-

pień jej jonizacji, którego wzrost można osiągnąć 
podwyższając temperaturę plazmy (jonizacja 
termiczna) lub obniżając potencjał jonizacji gazu,  
z którego powstała. Obniżenie potencjału jonizacji 
gazu uzyskuje się dodając do niego domieszek metali 
łatwo jonizujących się (tzw. posiewu). Najbardziej 
efektywne są domieszki metali alkalicznych: potasu, 
cezu, sodu, lub ich związków, z uwagi na ich niski 
potencjał jonizacji.

W przeprowadzonych obliczeniach numerycznych 
[13] najciekawsze wyniki uzyskano dla danych: 
generator Faradaya o długości kanału 10 m, prze- 
kroju na wlocie l×1,4 m, przekroju na wylocie l×2 m; 
paliwo płynne; parametry gazu na wlocie do kanału: 
p = 0,4 MPa, T = 2900 K, u = 300 m/s; temperatura ścian 
kanału Tw = 1800 K; indukcja magnetyczna B = 4 T; 
współczynnik obciążenia K = 0,75.

Dla takich danych otrzymano moc elektryczną 
odbieraną z generatora 137,25 MW i sprawność  
generatora 13,8%. Gęstość generowanej mocy elek-
trycznej dochodziła do 16 MW/m3, a odpowiednie 
strumienie masy wyniosły: spalin – 191,76 kg/s,  
paliwa – 20 kg/s, utleniacza – 169 kg/s, posiewu –  
2,76 kg/s. Dla uzyskania założonych parametrów 
gazu na wlocie do kanału konieczne jest podgrzewa-
nie utleniacza do temperatury ok. 1000 K.

Idea bezpośredniej przemiany na drodze magne-
tohydrodynamicznej była znana już w XIX wieku. 
Pierwszy model generatora zaproponował Faraday, 
wprowadzając do Tamizy dwie płyty na obu jej 
brzegach i usiłując zmierzyć napięcie, jakie powinno 
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Rys. 19. Zasadnicze elementy i wykres Sankeya 
generatora MHD  

z autonomicznym podgrzewaczem utleniacza 
I – podgrzewacz utleniacza, II – komora spalania, 

III – gen. MHD, IV – sprężarka i urządzenia pomocnicze  
1 – energia chemiczna paliwa, 

2 – energia chemiczna paliwa zużywanego w podgrzewaczu, 
3 – energia chemiczna paliwa zużywanego w komorze spalania, 

4 – straty ciepła w podgrzewaczu,  
5 – energia paliwa i utleniacza trafiających do komory spalania, 

6 – straty ciepła w komorze spalania, 7 – energia produktów 
spalania przed generatorem MHD, 

8 – straty ciepła w generatorze MHD, 9 – straty w gazach 
wylotowych, 10 – ciepło zawarte w utleniaczu, 

11 – straty w sprężarce i urządzeniach pomocniczych, 
12 – wytwarzana energia elektryczna, 13 – energia elektryczna 

zużywana przez sprężarkę i urządzenia pomocnicze (6%) 
oraz układ przekształtnikowy (1%), 14 – straty łączne, 

15 – energia elektryczna oddawana do systemu

pojawić się między nimi na skutek przepływu wody 
w ziemskim polu magnetycznym. Próba zakończyła 
się niepowodzeniem. 

Dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku powró-
cono do idei generatorów MHD. Po krótkim okresie 
optymizmu i niewłaściwej identyfikacji trudności 
badania koncentrują się obecnie w b. ZSRR, USA i Ja-
ponii, gdzie istnieją odpowiednie krajowe programy 
badawcze. Prace były prowadzone także we Francji, 
Anglii, RFN i Polsce.

Uruchomiono wiele generatorów doświadczalnych 
i instalacji badawczych. W najbardziej obiecujących 
rozwiązaniach osiągnięto parametry zestawione w 
tabeli 6.

Elektrownie z generatorami MHD

Elektrownie MHD mogą być budowane w dwóch 
wariantach: 
 Z generatorami MHD pracującymi jako autono-

miczne, niezależne jednostki. Elektrownie takie 
przeznaczone byłyby do pokrywania obciążeń  
o krótkim czasie trwania, spełniałyby zatem funk-
cję elektrowni: podszczytowych, szczytowych lub 
zgoła rezerwujących (rys. 19).

 Z generatorami MHD pracującymi w połączeniu 
z konwencjonalnymi blokami elektrowni paro-
wych. Dodatkowe zastosowanie członu MHD w 
obiegu konwencjonalnej elektrowni parowej po-
zwala znacznie poprawić sprawność przemiany. 
Elektrownie takie byłyby eksploatowane jako 
podstawowe. 

Uproszczony schemat typowej elektrowni MHD-
-parowej przedstawiono na rysunku 20.

Rys. 20. Schemat elektrowni MHD-parowej
1 – zbiornik paliwa, 2 – podgrzane powietrze (utleniacz), 

3 – posiew świeży, 4 – posiew z odzysku, 5 – komora spalania, 
6 – generator MHD, 7 – podgrzewacz powietrza, 

8 – wytwornica pary, 9 – podgrzewacz wody, 
10 – zespół filtrów, 11 – komin, 12 – wylot spalin, 

13 – odzysk posiewu, 14 – falownik, 15 – sprężarka, 
16 – wlot powietrza, 17 – turbina parowa, 

18 – generator konwencjonalny, 19 – skraplacz

Do komory spalania 5 doprowadza się paliwo ze 
zbiornika 1 (może to być paliwo ciekłe, gaz ziemny, 
a w przyszłości węgiel), podgrzane w wymienniku 
ciepła 7 powietrze (utleniacz) 2 oraz posiew świe- 
ży 3 i zregenerowany 4. Zjonizowane gazy spala- 
nia z dużą prędkością przepływają przez kanał  
generatora MHD 6. Prąd elektryczny odbierany  
z elektrod w kanale jest doprowadzany do układu 
przekształtnikowego, a następnie do sieci elektro-
energetycznej. Gazy spalania po wyjściu z kanału 
generatora przechodzą przez podgrzewacz powie- 
trza 7 do części parowej elektrowni, składającej się 
z: wytwornicy pary 8, podgrzewacza wody 9, tur- 
biny parowej 17, generatora 18, skraplacza 19  
oraz pomp. Turbina napędza również sprężarkę  
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Rys. 21. Procesy termodynamiczne (idealne) w elektrowni 
MHD-parowej

powietrza (utleniacza) 15. Powietrze to po podgrza-
niu w podgrzewaczu 7 jest doprowadzane do komo-
ry spalania. Za podgrzewaczem wody znajduje się 
układ filtrów 10, współpracujący z urządzeniami do 
odzysku i regeneracji posiewu 13. Oczyszczone gazy, 
pozbawione posiewu oraz zanieczyszczeń (popiół, 
tlenki azotu, związki siarki), uchodzą przez komin 
11 do atmosfery 12.

Efektywna praca instalacji z generatorem MHD 
wymaga, aby ciepło zawarte w gorących (o tempe-
raturze ok. 2000 K) spalinach opuszczających kanał 
było w maksymalnym stopniu odzyskiwane (rege- 
nerowane) i powtórnie kierowane do komory spa-
lania. Istotnym problemem jest też wprowadzanie 
i odzysk posiewu jonizacyjnego. Związki chemiczne 
używane w charakterze posiewu muszą być tanie  
i nie wymagać skomplikowanej technologii regene-
racji.

Procesy termodynamiczne elektrowni przedsta-
wiono na rysunku 21. 

Cykl termodynamiczny składa się z dwóch stop-
ni: części MHD (1–2–3–4–5–6–7–1) i części parowej 
(I–II–III–IV–V–I).

Odcinek 1–2 obrazuje proces izentropowego sprę-
żania w sprężarce od ciśnienia p1 do p2, 2–3–4 jest 
izobarą doprowadzania ciepła (2–3: doprowadzanie 
ciepła od spalin w regeneracyjnym wymienniku cie-
pła, 3–4: doprowadzanie ciepła w komorze spalania), 
4–5 przedstawia izentropowy proces wykonywania 
pracy w kanale generatora MHD (cykl termody-
namiczny przedstawiono w sposób uproszczony 
– sprężanie w sprężarce i wykonywanie pracy w 
kanale w rzeczywistości przebiega wg adiabaty 
nieodwracalnej), 5–6–7–1 przedstawia proces izo-
barycznego odprowadzania ciepła (5–6: oddawanie 
ciepła do powietrza w podgrzewaczu powietrza, 6–7: 
oddawanie ciepła w wytwornicy pary i podgrzewaczu 
wody, 7–1: odprowadzanie ciepła z gazami uchodzą-
cymi do atmosfery).

W części parowej przemiana I–II przedstawia 
izentropowe rozprężanie pary w turbinie (w rzeczy-
wistości adiabatyczne), połączone z wykonywaniem 
pracy; przemiana II–III przedstawia izobaryczne od-
dawanie ciepła w skraplaczu; przemiana III–IV–V–I 
przedstawia izobaryczne doprowadzanie ciepła w 
wytwornicy pary.

Sprawność całkowita elektrowni MHD-parowej, 
przy obiegu pracującym bez regeneracji ciepła, wy-
raża się zależnością:

(33)
gdzie:
ηp – oznacza sprawność części parowej, 
ηg – sprawność generatora MHD. 

Sprawność nowoczesnych elektrowni parowych 
osiąga wartości zbliżone do 0,4. Zatem, aby uzyskać 
ogólną sprawność elektrowni ok. 50%, sprawność 
ηg musi wynosić ok. 17% (uwzględniając potrzeby 
własne generatora MHD – sprężarki, magnes itd.). 
Zastosowanie regeneracji ciepła pozwala uzyskać 
większe sprawności. 

Pierwsza doświadczalna elektrownia z generato-
rem MHD została zlokalizowana na terenie byłej bazy 
budowlanej czynnej obecnie elektrowni cieplnej w 
Riazaniu (b. ZSRR). Jej budowa miała być zakończona 
w końcu lat osiemdziesiątych.

Generator MHD o mocy 270 MW (brutto) jest 
jakby nadbudową turbiny parowej K-300-240 o mo- 
cy 312 MW. Turbina parowa może także pracować 
niezależnie po wyłączeniu instalacji MHD. Paliwem 
dla generatora MHD jest gaz ziemny, utleniaczem 
– powietrze atmosferyczne, wzbogacone w tlen do 
27% masy. Wzbogacenie powietrza w tlen ma się 
odbywać tylko w pierwszym etapie pracy urządzeń. 
Utleniacz sprężony do 1,07 MPa jest wprowadzany 
do nagrzewnic wysokotemperaturowych typu wiel-
kopiecowego i ogrzewany do temperatury 1700°C,  
a następnie razem z paliwem i posiewem jonizującym 
K2CO3 (potas) – do komory spalania. Powstałe gazy 
spalinowe (plazma niskotemperaturowa) w ilości 
230 kg/s są wprowadzane do kanału, osiągając na 
wlocie parametry: ciśnienie dynamiczne 0,85 MPa, 
temperaturę 2650°C, konduktywność ok. 10 S/m  
i prędkość 1300 m/s (parametry te odpowiadają 
pracy z utleniaczem bez wzbogacenia).

Produkty spalania wychodzące z kanału generato-
ra MHD ulegają hamowaniu w dyfuzorze, a następnie 
– mając temperaturę ok. 2000°C i ciśnienie bliskie 
atmosferycznemu – wchodzą do kotła parowego. Spa-
liny te następnie, po odzyskaniu posiewu, wypuszcza 
się do atmosfery. Maksymalną przewodność plazmy 
osiąga się przy 2-procentowej koncentracji posiewu, 
co odpowiada zużyciu ok. 15 t/h. Straty posiewu ocenia 
się na około 2%.

Kanał generatora ma długość 30 m, w tym dysza 
2,5 m, część robocza 17,5 m, dyfuzor, w którym pręd-
kość maleje do 300 m/s – 10 m. 
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Kanał generatora jest chłodzony wodą (zimne 
ściany). Magnes nadprzewodzący pozwala uzyskać 
indukcję 5,8 T.

W kotle następuje schłodzenie spalin do 1700°C. 
Komora kotła stanowi pionowy szyb o powierzchni 
150 m2 i wysokości 15 m. Otrzymywana para ma 
parametry 25 MPa i 545/545°C. Kocioł może również 
pracować niezależnie, spalając gaz ziemny. Wydaj-
ność kotła przy pracy z generatorem MHD wynosi 
850 t/h, a przy pracy autonomicznej 1000 t/h.

Pomieszczenie generatora MHD ma powierzchnię 
82 × 42 m i wysokość około 29 m.

Riazańska instalacja ma służyć wdrożeniu w 
energetyce zawodowej instalacji MHD – parowych 
na paliwie stałym (węglu).

Dane bloku MHD w przyszłej seryjnej produkcji 
są następujące:
– moc znamionowa bloku 690,5 MW,
w tym: 
  generatora MHD 381 MW, 
  turbiny parowej 309,5 MW,
– zużycie 
   na potrzeby własne 27,6 MW,
– straty w inwertorze 2,6 MW,
– moc oddawana 
   do sieci 655,3 MW,
– średnia roczna
   sprawność netto 47,8% (257 g pu/(kW·h)),
– oszczędność paliwa 
   w odniesieniu do bloku
   konwencjonalnego 21%
– nakłady inwestycyjne 
   w odniesieniu do bloku
   konwencjonalnego 125%

Podobne zadania, jak riazańska instalacja, mają 
dwie amerykańskie instalacje MHD: CDIF w Butte 
(Montana), o mocy cieplnej 50 MW i elektrycznej 
2,3 MW, oraz CFFF w Tullahoma (Tennesse), o mocy 
cieplnej 28 MW.

Instalacja CDIF została oddana do eksploatacji w 
grudniu 1980 r. i współpracowała początkowo z ko-
morą spalania na paliwo ciekłe z dodatkiem lotnego 
popiołu. Projektowaną wartość mocy elektrycznej 
na wyjściu z generatora osiągnięto we wrześniu 
1983 r., zaś we wrześniu 1984 r. rozpoczęto próby 
współpracy CDIF z węglową komorą spalania. Kanał 
MHD instalacji CDIF, zbudowany przez firmę AVCO, 
przeszedł badania o czasie trwania 1300 h. Insta-
lacja jest wyposażona w klasyczny elektromagnes  
o indukcji 3 T.

Instalacja CFFF jest przeznaczona do badań urzą-
dzeń układu regeneracji ciepła i posiewu. Eksploata-
cję instalacji rozpoczęto w 1981 r.

Zbudowany w USA magnes nadprzewodzący o in-
dukcji 5 T i masie 40 t badano w b. ZSRR w układzie 
instalacji U-25 przy mocy cieplnej 30 MW. W 1981 
roku zbudowano magnes nadprzewodzący o indukcji 
6,2 T i masie 200 t.

W USA utworzono centralną organizację MHD 
Development Corp., zrzeszającą wiodące firmy prze-
mysłowe, która planuje wdrożenie metody MHD do 
energetyki przez skoncentrowanie wysiłków na 
modernizacji istniejących elektrowni cieplnych wraz 
z nadbudową w nich części MHD.

Dużo wysiłku poświęca się badaniom możliwości 
wykorzystania węgla jako paliwa w elektrowniach 
MHD-parowych, co wymaga pokonania głównej 
przeszkody, jaką stanowi obecność w spalinach du-
żych ilości popiołu i jego szkodliwe oddziaływanie na 
elementy układu, a przede wszystkim na sam kanał 
generatora MHD.
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