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Streszczenie 
W artykule zaprezentowano zastosowanie ogniw paliwowych PEM 
w pojazdach samochodowych. W tym celu przedstawiono uzasadnienie 
stosowania wodoru jako paliwa w pojazdach. Istotną częścią artykułu 
jest przedstawienie ogniwa paliwowego PEM. Przedstawiono schemat 
ogniwa PEM jego strukturę oraz opisano zasadę jego funkcjonowania. 
Ważnym aspektem pracy jest przedstawienie oraz opisanie 
wykorzystanie ogniwa PEM w układach napędowych pojazdów 
z napędem elektrycznym.  
 
Wstęp  

Coraz bardziej rygorystyczne normy dotyczące emisji spalin, 
wywarły duży wpływ na rozwój technologii ogniw paliwowych 
(ang. fuel cells) w pojazdach samochodowych. W porównaniu 
z silnikami spalinowymi, ogniwa paliwowe generują ,,czystą” 
energię (elektryczną). W wyniku konwersji energii chemicznej 
na elektryczną, do atmosfery oddawana jest woda. W 
pojazdach samochodowych zastosowanie znalazły ogniwa 
paliwowe typu PEM (lub PEM-FC, ang. Polymer Electrolyte 
Memebrane Fuel Cell). Głównymi kryteriami podziału ogniw 
paliwowych są: temperatura pracy, rodzaj elektrolitu ( kryterium 
technologiczne). W celu zwiększenia udziału ogniw paliwowych 
w pojazdach samochodowych, należy spełnić nie tylko warunki 
dotyczące emisji, ale także wykazać mniejsze koszty produkcji 
paliwa (czystego wodoru). Obecnie najbardziej skutecznym 
sposobem otrzymywania wodoru dla ogniw paliwowych jest 
elektroliza wody (otrzymanie wodoru najwyższej czystości – 
99,9%, krótki czas rozruchu aparatury, łatwość jej obsługi) [4].  

 
Rys. 1. Podział ogniw paliwowych [1] 

1.  Wodór jako paliwo 
Wciąż najbardziej popularnymi paliwami w przemyśle 

samochodowym są benzyna i olej napędowy. Ich złoża nie są 
nieskończone a wydobycie jest uciążliwe dla środowiska. 
Roczne zużycie ropy naftowej w 2015 roku wyniosło 92,8mb/d. 
Dla porównania, na stronie 2 przedstawiono ilość 
deklarowanych zasobów ropy naftowej ( według publikacji 
OPEC). 

Wodór na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat stał się jednym 
z bardzo ważnych surowców przemysłowych. Dziedziny których 
jest stosowany to przede wszystkim przemysł rafineryjny 
i petrochemiczny. W zależności od temperatury wodór 
występuje w trzech stanach skupienia: gazowym (powyżej 
temperatury wrzenia -253°C), ciekłej (od -259 do -253°C) oraz 
stałej (poniżej -259°C).  Wodór w warunkach atmosferycznych 
jest gazem co powoduje trudności w jego użytkowaniu. 
Wymusza to jego magazynowanie pod ciśnieniem lub jako ciecz 
kriogeniczna. Cząsteczka wodoru (H2) jest bardzo stabilna, jest 
to spowodowane wiązaniem między atomami H-H co oznacza, 
że w warunkach normalnych jest bardzo mało reaktywny. 

Światowa produkcja wodoru w 2005 roku przekroczyła 
500mld m3 i z roku na rok się powiększa. Jest to spowodowane 
bardzo szybkim wzrostem zapotrzebowania na ten surowiec  
ze względu na poszukiwania alternatywy dla paliw 
ropopochodnych. Główne przemysłowe metody otrzymywania 
wodoru to: 

• Elektroliza wody, 
• Reforming parowy metanu, 
• Odzysk wodoru z gazów rafineryjnych. 
Jednym ze sposobów otrzymywania wodoru jest elektroliza 

wody. Pozwala otrzymać H2 o najwyższej czystości (ok. 99,9%). 
Ze względu na najniższą sprawność cieplną spośród 
pozostałych metod, jest najdroższa i stanowi jedynie  
4% całkowitej produkcji. Duża czystość tak otrzymywanego 
wodoru, czyni elektrolizę wody najbardziej popularną  
do wytworzenia paliwa dla PEM-FC stosowanych w pojazdach 
samochodowych. 

Jest to najpowszechniejsza przemysłowa metoda 
otrzymywania wodoru. Polega ona na przeprowadzeniu w 
ceramicznych rurkach (katalizatorze) wzbogaconych niklem 
konwersji metanu lub innego węglowodoru. Przy użyciu 
najnowocześniejszych reformerów metoda ta w skali 
przemysłowej osiąga sprawność na poziomie 90%. 
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Reakcje towarzyszące temu procesowi mają postać:  
 2H O + 2e → H + 2OH    katoda  (1) 2OH → H O + 1/2O + 2e  anoda  (2) H O → H + 1/2O   sumarycznie (3) 
 
Odzysk wodorów z gazów rafineryjnych 

Należy tutaj wspomnieć, że zależnie od pochodzenia gazu 
wodorowego, jego składu i rodzaju zanieczyszczeń do odzysku 
istnieje kilka metod odzysku. 

• Proces adsorpcyjny PSA, 
• Metoda niskotemperaturowa, 
• Metoda dyfuzyjna. 

Proces PSA (ang. Pressure Swing Adsorption) został 
opracowany przez firmę Union Carbide, dzięki prostej 
aparaturze i możliwej pełnej automatyzacji co oznacza 
oszczędności w procesie produkcyjnym, metoda jest najczęściej 
wykorzystywana przez przemysł. Proces ten polega  
na przepuszczenie gazu o stężeniu procentowym wodoru na 
poziomie 70-90% pod ciśnieniem 10-40 atm w temperaturze  
20-40°C przez unieruchomioną warstwę adsorbentu 
(wąskoporowate zeoliny typu A w formie granulek 1-5mm).  
W absorbencie osadzają się składniki węglowodorowe 
natomiast cząsteczki wodoru które są o wiele mniejsze 
przenikają przez warstwę adsorbentu jako strumień gazu  
o stężeniu czystego wodoru na poziomie 97-99,9%. 
Najmniejsze bloki instalacji PSA zawierają od czterech 
adsorbentów. Wydajność jednego takiego bloku wynosi  
ok. 20 tys. m3/h, a zdolność do pracy to 8-10 lat. Gaz resztkowy 
który jest produktem ubocznym w tym procesie jest zawracany 
do procesu lub używany jako paliwo.  

Metoda niskotemperaturowa polega na obniżeniu temperatury 
mieszaniny gazów, do poziomu w którym następuje wykropleniu 
węglowodorów. Aby z mieszaniny gazów rafineryjnych uzyskać 
wodór o czystości powyżej 95% V/V H2 proces należy 
przeprowadzić w temperaturze od -153°C do -173°C. 

Metoda dyfuzyjna to proces wykorzystujący zjawisko 
przenikania wodoru przez membrany palladowe. Cząsteczka 
jest uprzednio poddana dysocjacji na powierzchni membrany 
a następnie powstały atom wodoru ulega jonizacji i następnie  
w postaci protonu przenika przez membranę. Na zewnętrznej 
powierzchni proton przyłącza elektron, a powstające atomy 
wodoru łączą się w cząsteczki. Prędkość dyfuzji jest  zależna  
od temperatury, ciśnienie i grubość zastosowanej membrany. 
 
 

2. Zasada działania ogniw paliwowych 
Ogniwo paliwowe działa na zasadzie ogniwa 

galwanicznego. Składa się ono z dwóch przewodników 
(elektrod), mających kontakt z elektrolitem (przewodnikiem 
jonowym). W przypadku ogniw PEM-FC elektrolitem jest ciało 
stałe (membrana polimerowa – polimer sulfano – fluoro – 
węglowy). Elektroda i otaczający ją elektrolit stanowią 
półogniwo. 
 

Rys. 3. Schemat ogniwa typu PEM.[2] 
 

W ogniwie paliwowym reagenty (wodór i tlen)  
są dostarczane w sposób ciągły do ogniwa. Wodór dostaje się 
do anody. Zachodzi wówczas utlenianie (czyli utrata elektronów, 
której towarzyszy zwiększenie stopnia utlenienia). 
 4 → 4 +   4       (4) 
 
Utlenienie wodoru na anodzie następuje w obecności 
platynowego katalizatora ( czyli substancji przyspieszającej 
reakcję, jednak nie zmieniającej swoich właściwości), który 
przyspiesza proces reakcji.  

Do katody doprowadzony jest tlen z otoczenia pojazdu 
samochodowego. W wyniku redukcji łączy się z wodorem 
i elektronami, powstaje woda oraz energia. Reakcja na katodzie 
przebiega według wzoru: 
 + 4 + 4  → 2 +   (5) 
 
Ogólna reakcja zachodząca w ogniwach paliwowych nosi nazwę 
redoks. Dla ogniw wodorowo-tlenowych zapis sumaryczny 
przedstawia się: 
 2 + →  2     (6) 

 
Rys. 2. Deklarowane rezerwy ropy naftowej według OPEC w 2014 roku [7] 
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Sprawność ogniw paliwowych jest daleka od jedności. 
W warunkach znamionowych ilość energii wyprowadzonej  
w postaci ciepła jest równa ilości energii wytworzonej w procesie 
konwersji energii chemicznej na elektryczną (co oznacza 
sprawność na poziomie 50 %). W pojazdach samochodowych 
pojedyncze ogniwo teoretycznie wytwarza 1,25 V napięcia 
elektrycznego. W rzeczywistości szacuje się od 0,5 do 1 V. Aby 
sprostać zapotrzebowaniu silnika elektrycznego (czy dalej 
układu napędowego) ogniwa układa się w stosy. 
 

Rys. 4. Widok stosu ogniw [2] 
 

3. Układy regulacji 
Aby jak najlepiej wykorzystać i zarządzać pracą stosów 

ogniw paliwowych, konieczna jest kontrolowana współpraca 
podzespołów pojazdu samochodowego. Sterowanie całym 
układem odbywa się poprzez przygotowanie ogniw do pracy po 
rozruchu samochodu, regulację ilości produkowanej energii 
w zależności od zapotrzebowania, jej magazynowanie, czy 
zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla podzespołów 
(chłodzenie ogniw i urządzeń pomocniczych, zapewnienie 
odpowiedniej wilgotności stosu, dostarczenie wymaganej ilości 
tlenu i wodoru do anody i katody). 

 
HAM: układ sterowania wodorem i tlenem (ang. 

Hydrogen Air Managment) 
Zadaniem  tego układu jest doprowadzenie wodoru które pełni 
rolę paliwa oraz tlenu, do ogniwa paliwowego. Wodór jest 
magazynowany w butlach pod ciśnieniem 70MPa. Przed samym 
dotarciem do wtryskiwacza i doprowadzeniu go do anody 
zostaje poddany odprężeniu do ok. 10MPa w specjalnych 
reduktorach. Tlen natomiast jest pozyskiwany przez sprężarkę  
z otoczenia. Przed dostarczeniem do katody, tlen oczyszczany 
przez filtr powietrza oraz sprężony do ok. 0,2MPa. Za regulację 
ilości dostarczanego powietrza odpowiedzialny jest układ 
pomiarowy sprężarki. 

 
THM: układ sterowania cieplnego 

Temperatura podczas pracy ogniw paliwowych PEM rośnie do 
ok. 85°C, jest to o wiele mniejsza wartość niż przy silnikach 
spalinowych przez co układ odprowadzania ciepła musi być 
o wiele bardziej wydajny niż przy zwykłym silniku 
samochodowym (większe chłodnice oraz wentylatory). 
Dodatkowym utrudnieniem jest to, że czynnik chłodzący 
stosowany w układzie ma bezpośrednią styczność z elektrodami 
ogniwa paliwowego przez co nie może przewodzić prądu 
elektrycznego. Układ THM oprócz kontroli wyżej wymienionych 
elementów oraz temperatur ich pracy, chłodzi także urządzenia 
elektryczne. 

Najważniejszymi elementami układu regulacji są: 

• Główna pompa czynnika chłodzącego, 
• Elektryczny zawór czynnika chłodzącego, 
• Wentylator chłodnicy. 

EEM: układ sterowania energią elektryczną (ang. Electric 
Energy Managment). Układ ten odpowiada za prawidłowy 
podział strumieni energii elektrycznej w samochodzie i na 
bieżąco reguluje ilość wytwarzanej energii przez ogniwa 
paliwowe. Głównymi źródłami energii elektrycznej w układzie 
jest: stos ogniw paliwowych, bateria trakcyjna i maszyna 
elektryczna. Za odpowiednie kierowanie strumieni energii 
elektrycznej są odpowiedzialne przetwornice, falowniki oraz 
przetworniki DC/DC. Układ regulacji energią elektryczną EEM 
odpowiada także za dostosowywanie momentu obrotowego 
maszyny. 

PTM: układ sterowania zespołu napędowego  
(ang. Powertrain Managment). Jest to układ odpowiedzialny  
za pobranie energii elektrycznej z układu sterowania energią 
elektryczną EEM i przekazanie sygnału do układu sterowania 
ogniwem paliwowym FCM. 

FCM: układ sterowania ogniwem paliwowym (ang. Fuel Cell 
Managment). Układ ten odpowiada za pobranie sygnału  
z układu PTM a następnie przygotowanie stosu ogniw 
paliwowych do pracy. Powinno się to odbywać jak najszybciej 
aby w krótkim czasie stos ogniw mógł oddać energię 
elektryczną. Od czasu dostarczenia sygnału do FCM  
do oddania energii przez stos, instalacja trakcyjna jest zasilana 
wyłącznie z akumulatora trakcyjnego. 

Dodatkowymi zadaniami układu FCM jest: 
• Możliwie szybkie uzyskanie założonej mocy, 
• Zagwarantowanie pracy ogniw paliwowych w przedziale 

optymalnej sprawności, 
• Dysponowanie rezerwą mocy do bezpośredniego użycia. 

 
4. Podzespoły pojazdu samochodowego 
wyposażonego w PEM. 

Doprowadzanie powietrza 
Powietrze doprowadzone do katody jest zasysane przez 
sprężarkę (która wytwarza założoną wartość masowego 
strumienia powietrza – dla ogniwa o mocy 85 kW jest to 400 
kg/h). Podczas dolotu, powietrze oczyszczone zostaje w filtrze.  
Przepływomierz mierzy masę gazu. Nagrzane przez sprężarkę 
powietrze jest chłodzone w układzie regulacji temperatury 
katody. Ciśnienie anody i katody musi być regulowane, aby nie 
uszkodzić membrany. Wartość ciśnienia jest regulowana 
przepustnicą. Czujnik ciśnienia powietrza wysyła informację  
do HAM, który reguluje położenie przepustnicy. Nawilżacz typu 
gaz-gaz zapewnia odpowiednią wilgotność powietrza. Para 
wodna będąca produktem konwersji jest doprowadzana  
do strumienia powietrza, nawilżając je. 

 
Doprowadzenie wodoru 

W pojazdach samochodowych wodór gromadzony jest 
w zbiornikach LH2 lub CH2. Paliwo wprowadzone do obiegu, 
zostaje odprężone z 70 do 10 MPa w reduktorze. Do anody jest 
bezpośrednio dostarczany przez wtryskiwacz HGI. Zawór ten 
realizuje ciągły wtrysk (regulowany strumień o zadanym  
ciśnieniu). Dzieje się to poprzez aktywowanie i dezaktywowanie 
zaworu impulsowego (o czasie impulsu ok. 20 ms). 
Niewykorzystany na anodzie wodór jest ponownie włączany  
do obiegu poprzez dmuchawę recyrkulacyjną.  
Obce gazy znajdujące się na anodzie zostają usunięte poprzez 
zawór czyszczący.  
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Rys. 5. Schemat pojazdu z napędem elektrycznym zasilanym z 
ogniw paliwowych, gdzie: High-pressure hydrogen tanks 
(zbiorniki wodoru), FC stack (stos ogniw paliwowych), Drive 
battery (akumulator), FC boost converter (przetwornik (DC/DC)), 
Motor (silnik elektryczny) [3] 
 

Układ chłodzący 
Wyróżnić można chłodnicę wysokiej i niskiej temperatury. 
Pierwsza z nich odbiera energię w postaci ciepła z ogniw 
paliwowych. Druga z elektrycznych urządzeń pomocniczych. 
Ciecz tłoczona jest przez pompę elektryczną. Strumień cieczy 
chłodzącej jest dopasowany do temperatury ogniw. Zbiornik 
wyrównawczy, znajdujący się w najwyższym punkcie obiegu 
zawiera rezerwę czynnika, umożliwia jego termiczną zmianę 
objętości oraz utrzymuje wymagane ciśnienie w układzie. 
Czynnik chłodzący nie może przewodzić prądu. Jest mieszaniną  
wody i glikolu, dlatego nie ma właściwości antykorozyjnych. 
W wyniku tego odkładają się w nim jony (wzrasta 
przewodnictwo). Aby temu zaradzić, czynnik oczyszcza się 
przepuszczając go przez wymiennik jonów. Ważnym elementem 
układu chłodzenia jest wymiennik ciepła powietrza katody 
(regulacja temperatury powietrza doprowadzonego, 
zapewniająca optymalne warunki pracy ogniwa). Część energii 
reakcji ogniw jest wykorzystywana do ogrzania wnętrza 
samochodu. 

 
Magazynowanie energii 

Odbywa się w akumulatorach trakcyjnych niklowo-wodorkowych  
( NiMH) lub litowo-jonowych (Li-Ion). Ich ładowanie odbywa się 
poprzez odbiór energii od PEM lub odzyskując energię 
hamowania. Zmagazynowana energia jest przekazywana m.in.  
do silnika elektrycznego, układu napędowego, urządzeń 
pomocniczych (obsługujących pracę ogniw w stanie 
użytkowania pojazdu lub rozruchu). 
 
Podsumowanie 

W artykule zaprezentowano ogólną charakterystykę ogniw 
paliwowych PEM. Podstawą rozwoju powyższych technologii 
napędzania silników jest dążenie do zredukowania 
zanieczyszczeń powstających przy spalaniu paliw 
ropopochodnych oraz alternatywę dla ropy naftowej której 
zapasy nie są nieograniczone. Prowadzone badania pozwalają  
mieć nadzieję, że w przeciągu kilkunastu lat technologia  
ta stanie się na tyle tania i łatwo dostępna, że stworzy poważną 

alternatywę na rynku motoryzacyjnym. Dobrym przykładem 
koncepcji samochodu zasilanego ogniwami paliwowymi jest 
model FCX Clarity koncernu Honda. 
  
Bibliografia 
1. Tadeusz Chmielniak ,,Technologie Energetyczne". 

Wydawnictwo WNT Warszawa 2008, 2013 
2. Arkadiusz Małek, Mirosław Wendeker ,,Ogniwa paliwowe 

typu PEM teoria i praktyka", Politechnika Lubelska, Lublin, 
2010 

3. http://www.toyota-global.com 
4. http://www.ogniwa-paliwowe.info/ 
5. Peter William Atkins ,,Podstawy chemii fizycznej" 

Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 1999 
6. BOSCH ,,Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa 

alternatywne" 
7. http://www.opec.org 
8. Jan Surygała „Wodór jako Paliwo” WNT Warszawa, 2010.  
 
 
Autorzy:  
Prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław DUER 
Student Banaszek Kamil 
Student Struski Bartłomiej 
Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, ul. Racławicka 
15-17, 75-620 Koszalin, e-mail: stanislaw.duer@tu.koszalin.pl 
 
 

Application PEM fuel cells in vehicles car 
      The article presents the use of PEM fuel cells in vehicles. To this 
aim, they represent justification for the use of hydrogen as a fuel for 
vehicles. An important part of the article is to present a PEM fuel cell. 
Diagram of cell PEM its structure and describes the principle of its 
operation. An important aspect of the study is to present and describe 
the use of cell PEM drive systems of electric vehicles. 
 
Key words: fuel cells, PEM, hydrogen fuel, electric drive 
vehicles. 
 
 

 


