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Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę działania generatora wodoru pracującego w środowisku alka-

licznym wyposażonego w dwa elektrolizery typu AEM. W ramach przeprowadzonych badań wyznaczono cha-

rakterystyki sprawności, energochłonności oraz współczynnika potrzeb własnych badanego generatora wodoru. 

Zaprezentowane w artykule charakterystyki zostały wykonane dla pełnego zakresu działania testowanego gene-

ratora. Zbadanie tego typu urządzenia w pełnym zakresie pracy jest niezbędne przy określeniu możliwości zasi-

lania generatorów wodoru ze źródeł charakteryzujących się zmienną ilością wytwarzanej energii elektrycznej, a 

więc głównie pochodzącej z instalacji odnawialnych źródeł energii,  w ramach współpracy z instalacjami typu 

Power to Gas czy też Power to Gas to Power. 

 

1. WPROWADZENIE  

 

Proces elektrolizy wody to podstawowe rozwiązanie technologiczne stosowane w przypadku 

wykorzystania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) do wytwarzania 

wodoru. Proces ten nie wymaga użycia zasobów paliw nieodnawialnych, a energia elektrycz-

na niezbędna do przebiegu reakcji może pochodzić z nadwyżek energii w sieci elektroenerge-

tycznej lub bezpośrednio z instalacji odnawialnych źródeł energii [1]. 

 

Instalacje wykorzystujące jako nośnik energii wytworzony w procesie elektrolizy wodór, są 

obecnie często brane pod uwagę jako systemy umożliwiające magazynowanie energii pocho-

dzącej z elektrowni wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych, a także jako układy mogące 

stanowić alternatywę dla obecnie powszechnie stosowanych metod magazynowania energii. 

Potrzeba dalszego rozwoju technologii związanych z procesami magazynowania energii uwa-

runkowana jest ciągłym wzrostem udziału OZE w produkcji energii elektrycznej w ramach 

systemów energetycznych. Obecne zmiany mocy w krajowym systemie elektoenergetycznym 

(KSE) powstające w wyniku współpracy systemów energetycznych z instalacjami OZE, ta-

kimi jak farmy wiatrowe i elektrownie fotowoltaiczne charakteryzującymi się zmienną ilością 

wytwarzanej energii elektrycznej zależnej w dużej mierze od panujących warunków atmosfe-

rycznych oraz ze zmiennej aktywności odbiorców energii elektrycznej w ciągu doby, są kom-

pensowane przez istniejące elementy sieci. Dalsze zwiększanie mocy zainstalowanej 

w instalacjach OZE może jednak niekorzystnie wpłynąć na stabilność systemów energetycz-

nych, co w konsekwencji prowadzi do konieczności wykorzystania nowych układów maga-

zynowania energii jak i wymusza potrzebę stosowania innowacyjnych rozwiązań technolo-

gicznych zapewniających lepszą elastyczność sieci elektroenergetycznej [2]. 

 



2. MAGAZYNOWANIE ENERGII 

 

Podstawową rolą instalacji magazynowania energii jest gromadzenie i przechowywanie nad-

wyżek energii elektrycznej w czasie jej nadmiaru w systemach elektroenergetycznych. Zma-

gazynowana energia może zostać oddana do sieci, kiedy bieżące zużycie energii elektrycznej 

jest wyższe od jej produkcji. Przy odpowiednim wykorzystaniu możliwości instalacji zapro-

jektowanych do magazynowania nadwyżek energii, ilość energii elektrycznej generowanej 

przez źródła konwencjonalne nie musi być dostosowana do konkretnego zapotrzebowania. 

Umożliwia to efektywne wykorzystanie w ramach systemów elektroenergetycznych, zarówno 

elektrowni konwencjonalnych charakteryzujących się ograniczoną elastycznością regulacji, 

jak i instalacji odnawialnych źródeł energii. Pośród technologii magazynowania energii moż-

na wyróżnić m.in.: 

− elektrownie szczytowo-pompowe, 

− elektrownie CAES (ang. Compressed Air Energy Storage), 

− układy wykorzystujące wodór jako nośnik energii, 

− akumulatory, 

− superkondesatory, 

− koła zamachowe. 

 

Instalacje szczytowo-pompowe to powszechnie wykorzystywane rozwiązanie do magazyno-

wania nadwyżek energii pojawiających się w sieci elektroenergetycznej. Podstawą działania 

tych układów jest wykorzystanie nadwyżek energii z sieci do przepompowania wody ze 

zbiornika dolnego do zbiornika górnego instalacji. Z kolei podczas występowania niedoboru 

energii elektrycznej w sieci woda przepływa ze zbiornika górnego do dolnego. Podczas tego 

zabiegu następuje proces wytwarzania energii elektrycznej. Elektrownie szczytowo-pompowe 

charakteryzują się sprawnością sięgającą 85% oraz żywotnością wynoszącą 40 lat [3-5]. 

 

Obecnie liczne prowadzone badania naukowe dotyczą rozwoju technologii CAES. Technolo-

gia ta polega na akumulacji nadwyżek energii elektrycznej w postaci energii potencjalnej 

sprężonego powietrza. Energia elektryczna niezbędna do napędu sprężarek, odpowiedzial-

nych za proces kompresji powietrza atmosferycznego, może pochodzić z nocnych dolin zapo-

trzebowania na energię w sieci lub bezpośrednio z instalacji odnawialnych źródeł energii. W 

trakcie procesu sprężania następuje przemiana energii elektrycznej  w energię potencjalną 

sprężonego powietrza. Odwrócenie kierunku przemiany uzyskuje się poprzez ekspansję zma-

gazynowanego gazu do ciśnienia otoczenia na turbinie [6]. Najbardziej popularne rozwiązania 

dotyczą diabatycznych oraz adiabatycznych elektrowni CAES [7,8]. Instalacje diabatyczne 

wykorzystują energię chemiczną dodatkowego paliwa (najczęściej gazu ziemnego). Paliwo 

spalane jest komorze spalania w celu podgrzania powietrza dolotowego do ekspandera. Na-

tomiast ciepło pobrane podczas kompresji gazu w instalacjach diabatycznych jest tracone do 

otoczenia. Z kolei układy adiabatyczne wykorzystują ciepło powstałe w trakcie procesu sprę-

żania powietrza na etapie napełniania instalacji. Ciepło może zostać wykorzystane do podnie-



sienia temperatury gazu przed procesem ekspansji. Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie 

potrzeby wykorzystania  w obrębie instalacji dodatkowego paliwa dostarczanego do komory 

spalania. Schemat diabatycznej elektrowni CAES przedstawiono na rysunku 1, natomiast 

schemat adiabatycznej instalacji CAES zaprezentowano na rysunku 2. 

 

 

Rys.1. Schemat diabatycznej instalacji CAES 

 

Kolejną technologią pozwalającą na magazynowanie znacznych ilości energii w systemach 

energetycznych jest wykorzystanie wodoru wytworzonego w procesie elektrolizy wody. Ist-

nieje wiele rozwiązań umożliwiających wykorzystanie wodoru jako nośnika energii, do któ-

rych można zaliczyć instalacje takie jak Power to Fuel (P2F), Power to Gas (P2G) oraz Power 

to Gas to Power (P2G2P). Pośród proponowanych rozwiązań instalacji Power to Fuel można 

wymienić m.in. technologię umożliwiającą syntezę metanolu z dwutlenku węgla, który po-

chodzi z instalacji wychwytu CO2,  a także wodoru, który może zostać wytworzony  

w procesie elektrolizy wody [9-12]. Takie rozwiązanie pozwala zarówno na ograniczenie 

emisji do atmosfery ziemskiej dwutlenku węgla, jak i odpowiednie zagospodarowanie w ob-

rębie systemów energetycznych nadwyżek energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. 

 

 

Rys. 2. Schemat adiabatycznej instalacji CAES 
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Rys. 3. Schemat instalacji Power to Gas 

 

 

 

Rys. 4. Schemat instalacji Power to Gas to Power 

 

Zadaniem instalacji typu P2G jest wykorzystanie energii elektrycznej w okresie jej nadmiaru 

w systemie elektroenergetycznym do wytwarzania wodoru w procesie elektrolizy [13]. Tlen 

powstały wskutek reakcji zachodzących na elektrodach elektrolizerów, może stanowić dodat-

kowy produkt handlowy poprawiający efektywność ekonomiczną instalacji P2G. Instalacje 

typu Power to Gas to Power (P2G2P) pozwalają na konwersję energii chemicznej, zawartej w 

H2 ponownie w energię elektryczną. Do procesu wytwarzania energii elektrycznej 
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w większości układów tego typu wykorzystywane są ogniwa paliwowe typu PEM [14,15]. 

Obecnie instalacje P2G2P w porównaniu z innymi technologiami magazynowania dużych 

ilości energii, takimi jak instalacje szczytowo-pompowe, odznaczają się niższymi sprawno-

ściami, które nie przekraczają zazwyczaj wartości 40% [16]. Schemat instalacji Power to Gas 

przedstawiono na rysunku 3, natomiast na rysunku 4 zaprezentowano schemat instalacji Po-

wer to Gas to Power. 

 

3.  WYTWARZANIE I MAGAZYNOWANIE WODORU 

 

Wiodącymi rozwiązaniami do pozyskiwania wodoru są procesy wykorzystujące paliwa ko-

palne takie jak: węgiel kamienny, ropa naftowa lub gaz ziemny.  W procesach konwersji pa-

liw nieodnawialnych produkowane jest około 96% wodoru, z kolei w procesie elektrolizy 

wody pozyskuje się jedynie 4% tego gazu [17]. 

 

Wodór w procesie elektrolizy wody, która obecnie pokrywa jedynie niewielki procent zapo-

trzebowania na ten gaz, powstaje na skutek reakcji rozbicia cząsteczki wody. Elektroliza za-

chodzi w obrębie urządzeń nazywanych elektrolizerami, które są częścią generatorów wodo-

ru. Elektrolizer składa się z dwóch elektrod: elektrody dodatniej – anody oraz elektrody 

ujemnej – katody. Na skutek reakcji mających miejsce na elektrodach cząstka wody zostaje 

rozbita na dwa podstawowe substraty - wodór oraz tlen. Sumaryczną reakcję procesu elektro-

lizy można zapisać jako: 

222 O
2

1
HOH +→  (1) 

 

Do głównych metod pozyskiwania H2 można zaliczyć proces reformingu metanu parą wodną 

- SMR (ang. Steam Methane Reforming), w którym wytwarzane jest obecnie około 50% zapo-

trzebowania na wodór. Metan przed procesem reformingu podlega zabiegowi odsiarczenia. 

Temperatura w jakiej przebiega proces SMR wynosi od około 850°C do 900°C, przy ciśnie-

niu 3,5 MPa. Sprawność procesu reformingu metanu parą wodną określa się w przedziale od 

74% do 85%. Zgazowanie węglowodorów również odgrywa istotną rolę wśród technologii 

pozwalających na wytworzenie wodoru. Sprawność termiczna procesu częściowego utlenia-

nia węglowodorów POX (ang. Partial Oxidation) wynosi od około 60% do 75%, a sam pro-

ces POX zachodzi w temperaturze wyższej niż proces reformingu metanu parą wodną, do-

chodzącej nawet do wartości 1315°C [18]. 

 

W instalacjach typu Power to Gas oraz Power to Gas to Power wykorzystujących wodór jako 

nośnik energii, istotną rolę odrywa również proces magazynowania wytworzonego w procesie 

elektrolizy gazu, który jest problematycznym zagadnieniem. Ma to ścisły związek z właści-

wościami wodoru, który w odniesieniu do swojej masy posiada najwyższą wśród paliw war-

tość ciepła spalania oraz wartość opałową. Odnosząc jednak wartości HHVH2 oraz LHVH2 do 

objętości, są one zdecydowanie mniejsze dla wodoru niż dla pozostałych paliw. Wynika to z 



faktu, że H2 charakteryzuje się bardzo niską gęstością (w warunkach normalnych wynosi ona 

około 0,0899 kg/m3) [19,20]. Istnieje jednak kilka rozwiązań technologicznych umożliwiają-

cych magazynowanie tego gazu. Wśród najczęściej wykorzystywanych metod można wyróż-

nić zbiorniki ciśnieniowe, magazyny kriogeniczne,  a także niskociśnieniowe zbiorniki z po-

włokami adsorbującymi [21]. 

 

4.  OBIEKT BADAŃ 

 

Obiekt badań stanowił generator wodoru o nominalnej wydajności wynoszącej 0,5 m3
n H2/h 

oraz maksymalnym ciśnieniu gazu na wylocie z układu równym 3,5 MPa. Generator był wy-

posażony w dwa elektrolizery typu AEM (ang. Anion Exchange Membrane). Elektrolizery te 

pracowały  w środowisku alkalicznym, gdzie roztworem roboczym był wodorotlenek potasu - 

KOH. Badany generator wodoru składał się z następujących modułów: 

− modułu zasilania, 

− modułu elektrolizerów AEM, 

− moduł osuszania gazu. 

 

Głównymi elementami modułu zasilania badanego generatora wodoru były trzy zasilacze: 

dwa posiadały moc 1500 W i były odpowiedzialne za zasilanie poszczególnych elektrolize-

rów typu AEM (P1.2 oraz P1.3) natomiast trzeci zasilacz o mniejszej mocy wynoszącej 1000 W 

(P1.1) odpowiedzialny był za zasilanie urządzeń pomocniczych generatora. Moduł elektrolize-

rów składał się z dwóch niezależnie zasilanych  z modułu zasilającego elektrolizerów typu 

AEM - E1.2 i E1.3, pracujących na wspólny kolektor wylotowy gazu. Wraz z elektrolizerami w 

skład modułu wchodziły następujące urządzenia: zbiornik elektrolitu, chłodnica z pompą 

obiegową roztworu roboczego, pompa uzupełniająca wodę oraz zestaw filtrów odpowiedzial-

nych za wstępne oczyszczanie wytworzonego gazu. Roztwór roboczy instalacji stanowił 

wodny roztwór wodorotlenku potasu. Woda demineralizowana używana w procesie elektroli-

zy przeprowadzanej przez elektrolizery typu AEM powinna charakteryzować się odpowiednią 

czystością, a przy tym posiadać konduktywność nie większą niż 10 µS/cm. Maksymalne zu-

życie wody przez urządzenie w trakcie przeprowadzania procesu elektrolizy wynosiło 0,4 l/h. 

Poprzez zainstalowanie dodatkowego modułu osuszania wodoru, możliwe było uzyskanie 

wodoru o wysokiej czystości sięgającej 99,999%. Dzięki bardzo wysokiej klasie czystości 

wytworzony w procesie elektrolizy wodór może zostać użyty do wielu celów m.in. do zasila-

nia ogniw paliwowych lub do magazynowania w zbiornikach niskociśnieniowych z powło-

kami adsorbującymi. Schemat konfiguracji połączeń poszczególnych modułów w badanym 

generatorze wodoru zaprezentowano na rysunku 5. 



 

Rys. 5. Schemat połączeń poszczególnych modułów w badanym generatorze wodoru 

 

 

5.  WYNIKI BADAŃ 

 

Zależność na sprawność generatora wodoru przedstawiono równaniem 
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gdzie: 

𝜂G  sprawność generatora wodoru, -, 

�̇�H2 strumień masowy wytworzonego w procesie    elektrolizy wodoru, kg/s, 

HHVH2 ciepło spalania wodoru 142, MJ/kg, 

P(AC) moc dostarczona do generatora wodoru, W. 

 

Do pomiaru wartości natężenia przepływu wykorzystano przepływomierz Coliorisa, dlatego 

też w przeprowadzonych analizach posługiwano się wartościami masowego strumienia wy-

tworzonego w procesie elektrolizy wodoru. Wartość mocy P(AC) to suma mocy dostarczonej 

do poszczególnych elektrolizerów, mocy urządzeń pomocniczych generatora wodoru PW przy 

jednoczesnym uwzględnieniu sprawności przetwornic AC/DC zainstalowanych w module 

zasilającym urządzenia. Straty związane z przetwarzaniem prądu przemiennego na prąd stały 

wynikają z faktu, iż badany generator wodoru zasilany był z sieci 230 V AC. Wymuszało to 

potrzebę zastosowania odpowiednich przetwornic AC/DC, gdyż elektrolizery oraz inne ele-

menty generatora wodoru wymagały zasilania prądem stałym. Wielkość P(AC) można zatem 
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)/(WE(AC) DCACPPPP ++=  (3) 

gdzie: 

P(AC) moc dostarczona do generatora wodoru, W, 

PE  moc dostarczona do układu elektrolizerów, W, 

PW  moc urządzeń pomocniczych generatora, W, 

ΔP(AC/DC) straty przetwarzania AC/DC wynikające ze sprawności zasilaczy, W. 

 

Moc elektrolizerów AEM (PE) obliczono jako sumę wartości iloczynów prądów zasilających i 

spadków napięć na poszczególnych elektrolizerach - E1.2 i E1.3. Moc pobieraną przez elektro-

lizery przedstawiono równaniem: 

 

.3.13.12.12.11.31.2 UIUIPPP EEE +=+=  (4) 

gdzie: 

PE1.2 moc dostarczona do elektrolizera E1.2, W, 

PE1.3 moc dostarczona do elektrolizera E1.3, W, 

I1.2  natężenie prądu elektrolizera E1.2, A, 

U1.2  spadek napięcia na elektrolizerze E1.2, V, 

I1.3  natężenie prądu elektrolizera E1.3, A, 

U1.3  spadek napięcia na elektrolizerze E1.3, V. 

 

Wartość strat ΔP(AC/DC) zależy więc od rodzaju zastosowanych przetwornic. Sprawność tego 

typu urządzeń dla jednostek o dużej mocy osiąga maksymalnie wartość 95%, natomiast przy 

stanach niskiego obciążenia urządzenia ich sprawność może spaść do wartości około 70% 

[22]. W skład generatora wodoru wchodziły trzy zasilacze (P1.1, P1.2 oraz P1.3), straty związane 

z procesem przetwarzania prądu przemiennego na prąd stały można więc zdefiniować zależ-

nością: 
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)/()/(
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PP
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== 
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gdzie: 

ΔP(AC/DC) -straty przetwarzania AC/DC, W, 

ΔPP1.1(AC/DC)- straty przetwarzania P1.1, W, 

ΔPP1.2(AC/DC)- straty przetwarzania P1.2, W, 

ΔPP1.3(AC/DC)- straty przetwarzania P1.3, W. 

 

Urządzenia pomocnicze wchodzące w skład generatora wodoru, takie jak wentylatory, pompy 

lub grzałki regeneracyjne do funkcjonowania potrzebują zasilania energią elektryczną. Zasi-

lanie urządzeń pomocniczych powoduje zmniejszenie wartości sprawności generatora wodoru 

w odniesieniu do wartości sprawności samych elektrolizerów AEM. W ramach przeprowa-



dzonych badań do opisu potrzeb własnych badanego generatora oraz strat związanych z pro-

cesem przetwarzania AC/DC wykorzystano wskaźniki potrzeb własnych urządzenia – δ 

i zdefiniowano go zgodnie z zależnością:  

)(

W)/(

AC

DCAC

P

PP +
=  (6) 

Na rysunku 6 przedstawiono wartość wskaźnika potrzeb własnych w funkcji mocy P(AC) do-

starczonej do generatora wodoru. Wyodrębniono dwa stany pracy generatora – z włączoną 

oraz wyłączoną grzałką osuszacza. Energia elektryczna potrzebna do zasilania grzałki regene-

racyjnej układu osuszania wodoru, która działa w sposób cykliczny, ma widoczny wpływ 

zarówno na wartość współczynnika potrzeb własnych jak i sprawności oraz energochłonności 

badanego generatora. 

 

 

Rys. 6. Wartość wskaźnika potrzeb własnych  w funkcji mocy P(AC) 

 

Wartość wskaźnika potrzeb własnych maleje wraz ze wzrostem mocy dostarczonej do zasila-

nia badanego generatora wodoru. Dla charakterystyki przedstawiającej pracę generatora wo-

doru bez włączonej grzałki regeneracyjnej osuszacza wartości wskaźnika potrzeb własnych 

zmieniają się w zakresie od 0,18 do 0,35, natomiast w przypadku pracy układu z włączoną 

grzałką otrzymano wartości δ w przedziale od 0,22 do 0,44. Moc potrzeb własnych urządzeń 

pomocniczych generatora wodoru (PW) w całym zakresie wykonanych badań utrzymuje się 

na stałym poziomie. Zaobserwowany wzrost wartości współczynnika potrzeb własnych δ 

wraz ze spadkiem mocy dostarczanej do generatora wodoru ma związek głównie ze spadkiem 

wartości sprawności przetwornic zastosowanych  w układzie przy ich niższych obciążeniach, 

co przekłada się na wyższe wartości strat związanych z przetwarzaniem prądu przemiennego 

na prąd stały - ΔP(AC/DC). Przebieg charakterystyk sprawności badanego generatora wodoru 

(wyznaczonej na podstawie równania (2)) w funkcji mocy P(AC) przedstawiono na rysunku 7. 
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Rys. 7. Sprawność generatora wodoru  w funkcji  mocy P(AC) 

 

Najwyższą wartość sprawności badanego generatora wodoru, wynoszącą około 60% - 63,5% 

uzyskano dla najwyższych osiąganych mocy urządzenia. Wraz ze spadkiem wartości mocy 

P(AC) dostarczanej do zasilania urządzenia maleje wartość sprawności generatora wodoru, 

osiągając dla najmniejszych mocy układu wartości w przedziale od 44% (włączona grzałka 

regeneracyjna osuszacza) do około 51% (wyłączona grzałka regeneracyjna osuszacza). Ilość 

energii elektrycznej pobranej przez generator wodoru w stosunku do ilości wytworzonego 

przez urządzenie gazu określono mianem energochłonności i obliczono zgodnie  

z równaniem (7), natomiast charakterystykę zmiany energochłonności w funkcji mocy P(AC) 

dostarczonej do generatora wodoru przedstawiono na rysunku 8. 
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Rys.8. Energochłonność badanego generatora wodoru  w funkcji mocy P(AC) 
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Największą wartość energochłonności w przedziale od około 77 kWh/kg - przy wyłączonej 

grzałce regeneracyjnej osuszacza do około 90 kWh/kg - przy włączonej grzałce regeneracyj-

nej osuszacza uzyskano przy najmniejszej mocy urządzenia (najmniejszej przebadanej wydaj-

ności generatora wodoru). Najmniejszą wartość energochłonności wynoszącą 62 kWh/kg 

(wyłączona grzałka regeneracyjna osuszacza) oraz 65 kWh/kg (włączona grzałka regenera-

cyjna osuszacza) otrzymano dla mocy zbliżonych do wartości maksymalnych uzyskiwanych 

przez badane urządzenie, a wiec i dla maksymalnych wydajności generatora wodoru. 

 

6. PODSUMOWANIE 

 

Podstawowym zadaniem instalacji magazynowania energii jest stabilizacja działania syste-

mów elektroenergetycznych. Rozwój nowych rozwiązań technologicznych instalacji magazy-

nowania energii umożliwi wykorzystanie całego potencjału energetycznego OZE oraz zapew-

ni równocześnie efektywne działanie scentralizowanych jednostek energetyki konwencjonal-

nej, co ostatecznie przyczyni sie do stabilnej pracy systemów elektroenergetycznych. 

 

Instalacje takie jak Power to Gas (P2G) czy też Power to Gas to Power (P2G2P), wykorzystu-

jące wodór jako nośnik energii, mogą w przyszłości stanowić interesującą alternatywę lub 

uzupełnienie dla obecnie powszechnie stosowanych instalacji magazynowania energii takich 

jak elektrownie szczytowo-pompowe lub dynamicznie rozwijające się elektrownie CAES. W 

instalacjach takiego typu wodór wytwarzany jest w procesie elektrolizy wody. Za proces elek-

trolizy odpowiedzialne są elektrolizery, które stanowią część generatorów wodoru.  

 

W ramach przeprowadzonych badań wyznaczono charakterystyki współczynnika potrzeb 

własnych, sprawności oraz energochłonności badanego generatora wodoru. Zaprezentowane 

charakterystyki zostały wykonane dla pełnego zakresu działania testowanego generatora wo-

doru. Zbadanie tego typu urządzenia  w całym zakresie jego pracy jest niezbędne do określe-

nia możliwości zasilania generatorów wodoru ze źródeł charakteryzujących się zmienną ilo-

ścią wytwarzanej energii elektrycznej, a więc głównie energii pochodzącej z instalacji OZE, 

w ramach współpracy  z instalacjami typu Power to Gas czy też Power to Gas to Power. 

 

Do opisu potrzeb własnych generatora wodoru oraz strat na przetwarzaniu AC/DC wykorzy-

stano wskaźnik potrzeb własnych - δ. Wartość wyznaczonego dla generatora wodoru wskaź-

nika potrzeb własnych maleje wraz ze wzrostem mocy dostarczanej do badanego urządzenia. 

Najwyższą sprawność badanego generatora wodoru, wynoszącą około 60% - 63,5% uzyskano 

dla najwyższych osiąganych mocy urządzenia, co jest równoznaczne z tym, iż badane urzą-

dzenie charakteryzowało się także najmniejszą energochłonnością (62-65 kWh/kg) dla naj-

wyższych osiąganych mocy (maksymalnych wydajności). 

 

Praca naukowa zrealizowana w ramach badań statutowych. 
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ANALYSIS OF HYDROGEN GENERATOR WORKING IN AN ALKALINE 

ENVIRONMENT  

 

Key words: energy storage, hydrogen, hydrogen generator, water electrolysis process 

 

Summary. The article presents an analysis of the hydrogen generator working in an alkaline environment 

equipped with two AEM electrolyzers. The characteristics of efficiency, energy consumption and the own needs 

ratio of a tested hydrogen generator were determined. The characteristics presented in the paper have been made 

for the full range of work of the tested hydrogen generator. Measurements of this type device in the whole range 

of its operation and in various operational states may be helpful in determining the possibility of powering hy-

drogen generators from sources characterized by variable amount of electricity produced in time, especially from 

renewable energy sources installations, as part of cooperation with Power installations to Gas or Power to Gas to 

Power. 
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