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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Εισαγωγή
ΠΩΣ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΠΑΡ Ω Ν
ΕΓΓΡΑΦΟ

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει δύο σειρές πειραμάτων εφαρμογών
βιομηχανικής μηχανικής επί της πανεπιστημιούπολης, ακολουθούμενη
από την προετοιμασία μιας τελικής έκθεσης. Η προτεινόμενη πρότυπη
δραστηριότητα έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή (τον Απρίλιο του 2019) στο
εργαστήριο Marconi στο Πανεπιστήμιο Guglielmo Marconi.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Η γενική ιδέα των δραστηριοτήτων και το σχέδιο μαθήματος

ΘΕΜΑ ΤΟΥ
Μ ΑΘΗΜ ΑΤΟΣ

Πειράματα βιομηχανικής εφαρμογής:
υπερπυκνωτών, δοκιμές ηλεκτρολυτών.

φόρτιση

και

εκφόρτιση

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΥΣΚΟΛΙ ΑΣ /
ΗΛΙ ΚΙ ΑΣ ΤΩ Ν
Μ ΑΘΗΤΩ Ν

Η δραστηριότητα αυτή είναι κατάλληλη για μαθητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης 3ου, 4ου ή 5ου έτους χωρίς εμπειρία σε βιομηχανικές
εφαρμογές και με μεσαία γνώση σε κλάδους STEM.

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΕ Σ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ

Αυτή η δραστηριότητα απαιτεί προηγούμενες γνώσεις σχετικά με το
ηλεκτρικό ρεύμα, την τάση, την αντίσταση, τη χωρητικότητα και τη
γενική φυσική. Οι μαθητές πρέπει να έχουν κάποια προηγούμενη
εμπειρία στη χρήση τεχνολογικών εργαλείων.

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

2 με 3 ακαδημαϊκές ώρες

ΔΙΔ ΑΣΚΟΝΤΕΣ

Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι μέλος του πανεπιστημιακού διδακτικού
προσωπικού ικανός να παρέχει στους φοιτητές θεωρητικές γνώσεις στην
Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσική, καθώς και για την εφαρμογή της
επιστημονικής μεθόδου σε κάθε επιστημονική δραστηριότητα.
Εκτός από τον εκπαιδευτή, θα πρέπει να υπάρχει συνοδός τεχνικός για να
αποδείξει στους μαθητές πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι θεωρίες σε
έργα προσομοίωσης που περιλαμβάνουν πραγματικές δοκιμές. Αυτός ο
τεχνικός θα πρέπει επίσης να είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού ή
ένας μεταπτυχιακός φοιτητής.

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Μ ΑΘΗΤΕ Σ

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ –
Δ ΑΣΚ ΑΛ ΟΙ

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα αναπτύξουν:







καλύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων
καλύτερη κατανόηση των βιομηχανικών εφαρμογών
βασική κατανόηση της φύσης του επιστημονικού έργου
βελτιωμένη ικανότητα συμμετοχής σε πειράματα
βελτιωμένες δεξιότητες επεξεργασίας δεδομένων
βελτιωμένη ικανότητα κατανόησης και περιγραφής
αποτελεσμάτων του πειράματος.

των

Οι δάσκαλοι θα βελτιώσουν τις διδακτικές τους δεξιότητες και τις
δεξιότητές τους στην επεξήγηση των εννοιών και των εφαρμογών της
Φυσικής (υπερηχητικές συσκευές και ηλεκτρολύτες) μέσω άμεσων
πειραμάτων που μπορούν επίσης να αναπαραχθούν στα σχολικά
εργαστήρια (όπου υπάρχουν). Θα γίνουν έτσι πιο σίγουροι για τη
διδασκαλία αυτών των θεμάτων στο σχολείο.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
Π ΑΝΕ ΠΙ ΣΤΗΜ ΙΟΥ Ή
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Για να υποστηρίξει αποτελεσματικά αυτό το Εξειδικευμένο Μάθημα, το
πανεπιστημιακό προσωπικό και οι φοιτητές θα αναπτύξουν τις δεξιότητές
τους στον τομέα της επιστήμης (στον τομέα της βασικής φυσικής).

Κ ΑΤ ΑΝΟΜ Η
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΩ Ν

Η προσέγγιση βασίζεται στην επίδειξη στους μαθητές τι είναι οι
προηγμένες τεχνολογίες αποθήκευσης και μετατροπής ενέργειας, μαζί με
πληροφορίες σχετικά με τη βασική φυσική που βρίσκεται πίσω από τη
διαδικασία.
Μετά την αρχική παρουσίαση, οι επισκέπτες μαθητές και οι συνοδοί
εκπαιδευτικοί καλούνται να διερευνήσουν πιθανές εφαρμογές εισόδουεξόδου όπως αισθητήρες και συσκευές εφαρμογών. Το Εξειδικευμένο
Μάθημα επιτρέπει στους μαθητές να συμμετέχουν σε πειράματα
βιομηχανικών εφαρμογών. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν δύο σειρές
πειραμάτων, ακολουθούμενες από την προετοιμασία μιας τελικής
έκθεσης.




Το πρώτο πείραμα αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα και την
αποθήκευση του και περιλαμβάνει την σχεδίαση μιας
χαρακτηριστικής καμπύλης (υπερπυκνωτές, UC, φόρτιση και
εκφόρτιση).
Το δεύτερο πείραμα αφορά την παραγωγή υδρογόνου και
περιλαμβάνει τον υπολογισμό της αποδοτικότητας της
παραγωγής (δοκιμή ηλεκτρολυτών).

Αυτό το Εξειδικευμένο Μάθημα διαιρείται έτσι σε 3 μέρη:
ΜΕΡΟΣ 1
Ενημερωτική ομιλία/διάλεξη: Το μέρος αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί
σε αίθουσα διαλέξεων. Αρχίζει με μια συζήτηση για την προηγούμενη
εμπειρία των μαθητών στη Φυσική και την Ανανεώσιμη Ενέργεια.
Προχωράει με την εισαγωγική διάλεξη.
ΜΕΡΟΣ 2
Πρακτική Δραστηριότητα/Επίσκεψη στο εργαστήριο: Το δεύτερο μέρος
της δραστηριότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:



Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 2-4 ατόμων (ανάλογα με τον
αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών).
Οι ομάδες καλούνται να εκτελέσουν τις εργασίες που έχουν
οριστεί από τους διοργανωτές –πιο συγκεκριμένα οι δοκιμές
φόρτισης και εκφόρτισης των υπερπυκνωτών για τη μέτρηση της
παρεχόμενης ισχύος και της τροφοδοσίας σε έναν πάγκο
αντίστασης, μετρώντας εν τω μεταξύ την τάσης UC και κάνοντας
δοκιμή αποδοτικότητας παραγωγής του υδρογόνου που
τροφοδοτεί έναν ηλεκτρολύτη και μετρώντας την παρεχόμενη
ισχύ και το παραγόμενο υδρογόνο.

ΜΕΡΟΣ 3
Προβληματισμός εκ μέρους των μαθητών: Κάθε ομάδα με τη σειρά της
παρουσιάζει τα αποτελέσματά της και καλείται να αναφέρει τις δυσκολίες
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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που αντιμετώπισαν και τον τρόπο με τον οποίο έλυσαν τα προβλήματα
που προέκυψαν. Μετά τις παρουσιάσεις των φοιτητών, οι διοργανωτές
κλείνουν τη συνάντηση παρέχοντας επιπλέον συνδέσμους και
πληροφορίες για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για το θέμα.
ΧΡΗΣΙΜΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

https://en.wikipedia.org/wiki/Supercapacitor
https://www.explainthatstuff.com/how-supercapacitors-work.html
http://theory.caltech.edu/~politzer/supplements/supercapacitors.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/b642/748f8c2bbac063bdde35c8ca33507e6
7d40d.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Polymer_electrolyte_membrane_electrolysis

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟΓΙΑ
ΠΕΡ ΑΙ ΤΕΡΩ
ΑΝ ΑΓΝΩΣΗ
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Φύλλο βασικών γνώσεων
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Συγγραφείς: Enrico Bocci, Mech. Eng. Ph.D. and Luca Del Zotto,
Mech. Eng. Ph.D. ( University of Studies Guglielmo Marconi, Italy)

ΕΙ ΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ

Η αποθήκευση ενέργειας είναι η σύλληψη ενέργειας που παράγεται σε μια
στιγμή για τη μεταγενέστερη χρήση της. Περιλαμβάνει τη μετατροπή
της ενέργειας από μορφές που είναι δύσκολο να αποθηκευτούν σε
καταλληλότερες ή οικονομικά αποθηκεύσιμες μορφές. Η ενέργεια
έρχεται σε πολλαπλές μορφές (θερμική, ηλεκτρική, χημική κ.λπ.) ακόμα
κι αν παράγεται από μερικές μόνο θεμελιώδεις δυνάμεις: πυρηνική,
ηλεκτρομαγνητική, βαρυτική.

ΣΗΜ ΑΝΤΙ ΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝΚ ΑΘΗΜ ΕΡΙ ΝΗ
ΖΩΗ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
/ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο δίκτυο του εικοστού αιώνα, η ηλεκτρική ενέργεια δημιουργήθηκε σε
μεγάλο βαθμό από την καύση ορυκτών καυσίμων. Όταν απαιτείται
λιγότερη ενέργεια, λιγότερα καύσιμα καίγονται. Οι ανησυχίες σχετικά με
την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εισαγωγές ενέργειας και την
υπερθέρμανση του πλανήτη έχουν ενθαρρύνει τη χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια. Η αιολική
ενέργεια είναι ανεξέλεγκτη και μπορεί να καταλήξει να παράγει
ηλεκτρισμό σε μια εποχή που δεν χρειάζεται πρόσθετη ενέργεια. Η
ηλιακή ενέργεια ποικίλλει ανάλογα με την κάλυψη της νέφωσης και στην
καλύτερη περίπτωση είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας,
ενώ η ζήτηση συχνά κορυφώνεται μετά το ηλιοβασίλεμα (βλ. Καμπύλη
πάπιας). Το ενδιαφέρον για την αποθήκευση ενέργειας από αυτές τις
διαλείπουσες πηγές αυξάνεται καθώς η βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας αρχίζει να παράγει όλο και μεγαλύτερο μέρος της συνολικής
κατανάλωσης ενέργειας.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ
Π ΑΡ ΟΥΣΙ ΑΣΗ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ

Η αποθήκευση ενέργειας παρέχει ευελιξία και επιτρέπει την ενσωμάτωση
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα. Μπορεί να
συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια. Επιτρέπει την αποθήκευση της
πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες ποσότητες για
παρατεταμένες χρονικές περιόδους και έτσι να αντιμετωπίσει τις
διακυμάνσεις της ζήτησης και της προσφοράς. Τα πιο σημαντικά
λειτουργικά χαρακτηριστικά μιας τεχνολογίας αποθήκευσης είναι:
-

ισχύς

-

χωρητικότητα

-

ταχύτητα αντίδρασης (χρόνος απόκρισης).

Η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να βασίζεται σε πολλές διαφορετικές
τεχνολογίες: μηχανική, θερμική, χημική, ηλεκτροχημική και ηλεκτρική.
Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι αποθήκευσης είναι οι εξής:
1) Τεχνολογίες μηχανικής αποθήκευσης:
a) Αντλιοστάσια υδραυλικής αποθήκευσης (PHS) - μια πολύ ώριμη
τεχνολογία που αντιπροσωπεύει το 97% της παγκόσμιας αποθήκευσης
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ενέργειας. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις διαθέτουν πολύ σύντομο χρόνο
απόκρισης.
b) Αποθήκευση ενέργειας πεπιεσμένου αέρα
c) Αποθήκευση ενέργεια υγρού αέρα
d) Flywheels (με πολύ σύντομο χρόνο απόκρισης).
2) Θερμική αποθήκευση, η οποία μετατρέπει το ηλεκτρικό ρεύμα σε
θερμότητα. Προσφέρει μεγάλη χωρητικότητα και σύντομο χρόνο
απόκρισης.
3) Χημική αποθήκευση
4) Μπαταρίες (μια μορφή ηλεκτροχημικού διαλύματος αποθήκευσης) –
επιτρέπουν μόνο τη βραχυπρόθεσμη αποθήκευση, αλλά προσφέρουν
πολύ γρήγορους χρόνους απόκρισης.
5) Supercapacitors –έχουν μεγάλη χωρητικότητα και πολύ υψηλό χρόνο
απόκρισης.

Μεταξύ αυτών των τεχνολογιών, εστιάζουμε τα πειράματά μας στους
supercapacitors και στην παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρόλυση.
Οι supercapacitors, οι οποίοι ονομάζονται επίσης υπερπυκνωτές, είναι
ηλεκτροχημικοί πυκνωτές που δεν έχουν συμβατικά στερεά διηλεκτρικά.
Σε σύγκριση με τις μπαταρίες, οι supercapacitors έχουν πολύ
χαμηλότερη ενεργειακή πυκνότητα αλλά πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα
ισχύος. Ως αποτέλεσμα, οι κύκλοι φόρτισης/εκφόρτισης τους είναι
μικρότεροι και επιτρέπουν περισσότερους κύκλους φόρτισης και
εκφόρτισης από τις μπαταρίες.
Το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση ενέργειας.
Μετατροπή της αποθήκευσης ενέργειας υδρογόνου της ηλεκτρικής
ενέργειας σε υδρογόνο.
Τα οφέλη από τη χρήση υδρογόνου για την αποθήκευση ενέργειας είναι:
- Χαμηλές εκπομπές και ρύπανση
- Το υδρογόνο είναι ένα άφθονο στοιχείο που συμβάλλει στην ασφάλεια
του ενεργειακού εφοδιασμού
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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- Έχει πολύ υψηλή θερμιδική ισχύ
Το υδρογόνο μπορεί να παραχθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
Ένας από αυτούς είναι μέσω της ηλεκτρόλυσης του νερού. Η
ηλεκτρόλυση του νερού είναι η αποσύνθεση του νερού σε οξυγόνο και
αέριο υδρογόνο λόγω της διέλευσης ενός ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η
αντίδραση λαμβάνει χώρα σε μια μονάδα που ονομάζεται ηλεκτρολύτης.
Αυτή η τεχνολογία είναι καλά αναπτυγμένη και διατίθεται στο εμπόριο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή υδρογόνου και
αναπνεύσιμου οξυγόνου.
Το υδρογόνο μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω μια κυψέλης
καύσιμου υδρογόνου, με ηλεκτρισμό, νερό και να θερμαίνει τα μόνα
προϊόντα της διαδικασίας. Οι κυψέλες καυσίμου υδρογόνου έχουν πολλά
οφέλη έναντι των συμβατικών τεχνολογιών με βάση την καύση. Είναι πιο
αποδοτικές αλλά έχουν και χαμηλότερες εκπομπές (οι κυψέλες καυσίμου
υδρογόνου εκπέμπουν μόνο νερό). Λειτουργούν σαν μπαταρίες, αλλά δεν
τρέχουν και δεν χρειάζονται επαναφόρτιση. Χρειάζονται μόνο
τροφοδοσία καυσίμου.
Κ ΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙ Α
ΤΗ ΔΙΕΞ ΑΓΩ ΓΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ
ΣΕΔΙ ΔΑΣΚΟΝΤΕ Σ

- Επικεντρωθείτε στην εξήγηση του πώς τα θέματα που συζητήθηκαν
κατά τη διάρκεια του μαθήματος μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή των
μαθητών. Η συσχέτιση της επιστήμης με τις γνωστές καταστάσεις και
αντικείμενα προάγει το ενδιαφέρον των μαθητών για τη μάθηση της
επιστήμης και τους βοηθά να εκτιμήσουν πόσο διαδεδομένες είναι οι
συνέπειες των επιστημονικών εφαρμογών τόσο σε ατομικό όσο και σε
κοινωνικό επίπεδο.
- Τονίστε το γιατί η αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας είναι σημαντική για τη μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη
- Καθιερώστε την εξουσία σας ως εμπειρογνώμονας, έτσι ώστε οι
μαθητές να αισθάνονται σίγουροι για την εργασία τους κάτω από τις
οδηγίες σας. Ωστόσο, αποφύγετε την προβολή μιας θέσης ανωτερότητας.
- Δημιουργήστε μια πιο προσωπική σχέση με τους μαθητές. Αυτό
συνήθως συνεπάγεται να τους πείτε κάτι για τον εαυτό σας ή να κάνετε
αστεία κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
- Ρωτήστε τους μαθητές για τις προηγούμενες γνώσεις τους σχετικά με τη
Φυσική και ιδιαίτερα για την Ενέργεια, προκειμένου να προσπαθήσετε
να συνδέσετε τη νέα γνώση με αυτά που οι μαθητές ήδη γνωρίζουν. Η
σύνδεση των προηγούμενων γνώσεων με τη νέα γνώση μπορεί να πείσει
τους μαθητές ότι μπορούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους μέσω συνεχών
ερευνών.
- Προσπαθήστε να κάνετε τους μαθητές να ενδιαφερθούν για άλλα
θέματα σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια και τη χρήση της.
- Προσπαθήστε να πείσετε τους μαθητές ότι η επιστημονική έρευνα και
οι επιστημονικές εργασίες σε κάποιο επίπεδο μπορούν να εκτελεστούν
από οποιονδήποτε και δεν απαιτούν πολλές γνώσεις. Πείτε τους ότι
υπάρχει ένας εύκολος τρόπος για να κάνουν τα πρώτα βήματα (αυτό είναι
που θα κάνετε σε αυτό το μάθημα) και ότι μετά κάποιος μπορεί να μάθει
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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σιγά-σιγά να συμμετάσχει σε πιο περίπλοκες έρευνες. Βεβαιωθείτε ότι η
καμπύλη μάθησης είναι αρκετά απότομη (δηλαδή, οι άνθρωποι τείνουν
να μαθαίνουν γρήγορα μόλις αποκτήσουν τις απαραίτητες αρχικές
γνώσεις και δεξιότητες).
- Στοχεύστε στο να πείσετε τους μαθητές ότι ακόμη και αν δεν επιθυμούν
να συμμετάσχουν σε επιστημονικές προσπάθειες, η γνώση στην επιστήμη
είναι σημαντική για τη ζωή των μαθητών καθώς θα τους επέτρεπε να
λειτουργούν αποτελεσματικά σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα.
- Ενθαρρύνετε τους μαθητές να σκεφτούν χρήσιμες εφαρμογές των
υπερπυκνωτών.
- Εάν θα χρησιμοποιήσετε οπτικό υλικό μέσω μιας παρουσίασης ή ενός
φυλλαδίου, μεγαλώστε τα πάντα για να μπορούν οι μαθητές να βλέπουν
καθαρά. Για εκτύπωση, εκτυπώστε σε χρώμα εάν υπάρχουν σχέδια ή
εικονογραφήσεις.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

10

Φύλλο σχεδίασης διάλεξης
ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος της ενημερωτικής ομιλίας είναι να κάνει τους μαθητές να
αισθάνονται άνετα στο περιβάλλον του πανεπιστήμιου, να αναφέρουν και
να προβληματιστούν σχετικά με τις προηγούμενες γνώσεις τους σχετικά
με τους υπερπυκνωτές και την παραγωγή υδρογόνου και να καταλάβουν
πώς λειτουργούν.

ΣΚΗΝΙΚΟ

Ο ιδανικός αριθμός μαθητών εξαρτάται από την χωρητικότητα του
εργαστηρίου στο οποίο θα εφαρμοστεί το δεύτερο μέρος του
μαθήματος.
Η διάρκεια αυτού του τμήματος του Εξειδικευμένου Μαθήματος είναι
μεταξύ 40 και 60 λεπτών, ανάλογα με την προηγούμενη γνώση των
μαθητών. Οι μαθητές με ελάχιστες προηγούμενες γνώσεις θα χρειαστούν
περισσότερο χρόνο για να κατανοήσουν τις απαραίτητες έννοιες.
Απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικά: πολυμεσικός προβολέας για την
παράδοση μιας παρουσίασης, ενδεχομένως ενημερωτικά φυλλάδια για
τους μαθητές.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΟΜ ΙΛΙ ΑΣ / ΔΙ ΑΛ ΕΞΗΣ

Αίθουσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο

ΠΙΘ ΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑ

Οι φοιτητές μπορούν να εισηγηθούν τα εισαγωγικά μέρη της διάλεξης
όταν οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κληθούν να αναφέρουν τις
προηγούμενες γνώσεις τους.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ &
ΣΥΝΟΨΗ

Αρ.Φάσης
1
2
3
4
5
6
7

Περιγραφή της φάσης
Ενέργεια
Ρεύμα και Τάση
Υπερπυκνωτές
Υδρογόνο
Παραγωγή Υδρογόνου
Κυψέλες καυσίμου και ηλεκτρολύτες
Ηλεκτρολύτης PEM

Διατιθέμενος Χρόνος
5 λεπτά
10 λεπτά
10 λεπτά
10 λεπτά
10 λεπτά
10 λεπτά
5 λεπτά

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Φύλλο πρακτικής δραστηριότητας/σχεδίασης πειράματος
ΣΤΟΧΟΣ

Πείραμα 1: Τεχνικές φόρτισης και εκφόρτισης υπερπυκνωτών: ο στόχος
είναι να εξακριβωθεί εάν η χωρητικότητα του υπερπυκνωτή που
υποδεικνύει ο προμηθευτής είναι η πραγματική, σε σχέση με το φορτίο.
Πείραμα 2: Παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρολύτη: ο στόχος είναι η
παραγωγή υδρογόνου και η επαλήθευση της αποδοτικότητας του
ηλεκτρολύτη.

ΣΚΗΝΙΚΟ

Οι φοιτητές εργάζονται σε ομάδες 2 έως 4 ατόμων, ανάλογα με το
διαθέσιμο χώρο, τους σταθμούς εργασίας και τον εξοπλισμό.
Το πρακτικό μέρος του μαθήματος θα πρέπει να πραγματοποιείται στο
εργαστήριο ενός πανεπιστήμιου, το οποίο είναι εξοπλισμένο για το σκοπό
αυτό.
Τα παρακάτω υλικά είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του πειράματος
φόρτισης-εκφόρτισης των υπερπυκνωτών:
•

Σημειώσεις

•

Στυλό

•

Αριθμομηχανή

•

Υπερπυκνωτές

•

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

•

Πολύμετρο

•

Εικονικό Φορτίο

•

Χρονοδιακόπτης

Παραγωγή υδρογόνου μέσω ενός πειράματος ηλεκτρολυτών:

ΠΙΘ ΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑ

•

Σημειώσεις

•

Στυλό

•

Αριθμομηχανή

•

Αποσταγμένο νερό

•

Ηλεκτρολύτης

•

Εικονικό Φορτίο

•

Χρονοδιακόπτης

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά για να
διαδραματίσουν το ρόλο των βοηθών (τεχνικών βοηθών). Κάθε βοηθός
θα πρέπει να υποστηρίξει το πολύ 2 ομάδες μαθητών. Η συμμετοχή των
φοιτητών είναι ιδιαίτερα επιθυμητή, καθώς θα είναι σε θέση να μάθουν
πώς να παρουσιάζουν σχετικά σύνθετες έννοιες σε τεχνική αλλά και
προσιτή προς το κοινό γλώσσα.
Σε περίπτωση έλλειψης εθελοντών, ο ρόλος αυτός πρέπει να εκτελείται
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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από το πανεπιστημιακό προσωπικό.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΠΡ ΑΚΤΙ ΚΗΣ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑΣ

Πείραμα φόρτισης-εκφόρτισης υπερπυκνωτών
Αυτό το πείραμα αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα και την αποθήκευση του με
την σχεδίαση μιας χαρακτηριστικής καμπύλης:
- Φόρτιση υπερπυκνωτών
- Εκφόρτιση υπερπυκνωτών
- Υπολογισμός εσωτερικής αντίστασης υπερπυκνωτών
Πείραμα παραγωγής υδρογόνου μέσω ενός ηλεκτρολύτη
Αυτό το πείραμα επικεντρώνεται στην παραγωγή υδρογόνου και στον
υπολογισμό της αποδοτικότητας της παραγωγής (δοκιμή ηλεκτρολυτών).
- Παραγωγή υδρογόνου Υπολογισμός απόδοσης ηλεκτρολυτή
- Υπολογισμός απόδοσης ηλεκτρολυτή
Το πείραμα εξηγεί με έναν εύκολο τρόπο προηγμένες ηλεκτροχημικές
διεργασίες, όπως τις κυψέλες καυσίμου. Μπορεί έτσι να χρησιμεύσει ως
εισαγωγή στην Ενεργειακή Μηχανική και τα Θερμοχημικά και
Ηλεκτροχημικά Συστήματα για την Ενεργειακή Μετατροπή.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ &
ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ
ΠΡ ΑΚΤΙ ΚΗΣ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑΣ

Πείραμα φόρτισης-εκφόρτισης υπερπυκνωτών
Αρ.Φάση
ς
1

Περιγραφή της φάσης

Διατιθέμενο
ς Χρόνος
Οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιήσουν το 5 λεπτά.
τροφοδοτικό για να υπολογίσουν την
αποθήκευσης ενέργειας σε υπερπυκνωτές. Στη
συνέχεια, πρέπει να συγκρίνουν το αποτέλεσμα
με αυτό που έχει δηλώσει ο παραγωγός (στη
περίπτωση μας 83,33 F @16,2 V (6 UC 500 F
@ 2,7V ο καθένας).
Απαραίτητος εξοπλισμός: DC Τροφοδοσία 30V
10A με μεταβλητή έξοδο σε V και A.
χρονόμετρο; καλώδια, ψηφιακό βολτόμετρο.
Οι μαθητές πρέπει να μειώσουν την έξοδο DC
μέχρι να δώσει ένα σταθερό ρεύμα 12V 1A.

2

Οι μαθητές υπολογίζουν πόσο χρόνο χρειάζεται 10 λεπτά.
ο υπερπυκνωτής για να φορτίσει πλήρως.
Η μέση ισχύς από την παροχή ρεύματος είναι:

Έτσι, η ενέργεια που τροφοδοτείται στον
υπερπυκνωτή είναι:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Μπορούμε να υπολογίσουμε τη χωρητικότητα
αποθήκευσης ενέργειας του υπερπυκνωτή (C):

Μετά από έναν απλό υπολογισμό της ισορροπίας
ενέργειας μεταξύ του τροφοδοτικού και του
υπερπυκνωτή, με βάση τις δύο πρώτες εξισώσεις
μπορούμε να υπολογίσουμε την χωρητικότητα
UC του υπερπυκνωτή:

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η πραγματική
χωρητικότητα
δεν
αντιστοιχεί
στην
χωρητικότητα που καθορίζει ο παραγωγός.
3

Οι μαθητές αποσυνδέουν τον υπερπυκνωτή από 5 λεπτά.
την παροχή ρεύματος και τον συνδέουν με έναν
αντιστάτη (10 Ohm, 1000W).

4

Οι μαθητές πρέπει να αναπαραστήσουν με μια
γραφική παράσταση την εκθετική καμπύλη
εκφόρτισης του υπερπυκνωτή που συνδέεται με
μια αντίσταση. Θα χρειαστούν: 1 τράπεζα
υπερπυκνωτών, τράπεζα αντιστάσεων (στην
περίπτωσή μας 5 Ohm, φορτίο 30kW εικονικό).
ένα χρονόμετρο; ένα βολτόμετρο. Οι μαθητές
πρέπει να μετρήσουν την τάση της τράπεζας
υπερπυκνωτών σε διαστήματα 20 δευτερολέπτων
μετά τη σύνδεση με το εικονικό φορτίο. Θα
πρέπει να σταματήσουν τη μέτρηση όταν οι τιμές
φτάσουν τα 6V.

Εξαρτάται
από τον
υπερπυκνωτ
ή (πρέπει να
είναι
περίπου 10
λεπτά)

5

Συμπεράσματα

5 λεπτά.

Πείραμα παραγωγής υδρογόνου μέσω ενός ηλεκτρολύτη
Αρ.Φάσ
ης
1

Περιγραφή της φάσης
Παρουσίαση
του
χρησιμοποιηθεί:

εξοπλισμού

που

Διατιθέμεν
ος Χρόνος
θα 10 λεπτά.

1. Ένα κιτ ηλεκτρολύτη (δηλαδή σταθμός
υδρογόνου D103 από H-Tec).
Το κιτ έχει τρεις ηλιακούς συλλέκτες, έναν
ηλεκτρολύτη πολυμερούς καυσίμου και ένα
δοχείο, δύο δεξαμενές, ένα για αποσταγμένο νερό
και ένα για υδρογόνο. Ο ηλεκτρολύτης
αποτελείται από μια πολυμερική μεμβράνη
(ΡΕΜ), βυθισμένη σε απιονισμένο νερό.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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Το κιτ επιτρέπει:
•

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακά
κύτταρα, μέτρηση την πίεση τους

•

Παραγωγή υδρογόνου και οξυγόνου με
ηλεκτρόλυση,
μέτρηση
της
πίεσης
αποσύνθεσης του νερού

•

παραγωγή ηλεκτρισμού και νερού
παραγόμενο υδρογόνο και οξυγόνο

•

Χρησιμοποίηση μιας μπαταρίας αντί του
ηλιακού πάνελ ή σαν μια κυψέλη φόρτισης

•

Τη σύγκριση της μεθόδου ηλεκτρόλυσης με
τη μέθοδο των κυψελών καυσίμου και κατά
συνέπεια τον πλήρη κύκλο του υδρογόνου.

•

Τροφοδοσία ρεύματος σε σταθερό ρεύμα 30
V 10 A με ρυθμιζόμενη διπλή έξοδο στο
ρεύμα τάσης
Χρονόμετρο με ανάλυση δέκατου του
δευτερολέπτου.
Καλώδια σύνδεσης
Απιονισμένο νερό

•
•
•
2

από

Οι μαθητές θα πρέπει να γεμίσουν τη δεξαμενή 5 λεπτά.
νερού του ηλεκτρολύτη με απιονισμένο νερό και
να συνδέσουν τη γεννήτρια CC (περίπου 2V CC)
με την ηλεκτρολυτική συσκευή αφού πρώτα
αφαιρέσουν τα καλώδια που την συνδέουν με το
ηλιακό πάνελ.
Εάν αποσυνδέσουμε την κυψέλη καυσίμου από το
ηλιακό πάνελ και το συνδέσουμε με ένα
τροφοδοτικό που διανέμει λίγο περισσότερο από
20 mA στα 2V, η κυψέλη θα διαχωρίσει τα μόρια
νερού σε μόρια αερίου οξυγόνου και υδρογόνου.

3

Σε αυτό το μέρος του πειράματος οι μαθητές θα 10 λεπτά.
μετρήσουν τον χρόνο που απαιτείται για την
παραγωγή υδρογόνου και την ποσότητα
υδρογόνου που παράγεται. Θα πρέπει να
ενεργοποιήσουν την τροφοδοσία και να ρυθμίσουν
την τάση στα 2,5V. Μόλις μπορούν να δουν
φυσαλίδες αερίου υδρογόνου στο νερό, πρέπει να
μειώσουν την τάση και να διαπιστώσουν ότι
παράγονται λιγότερες φυσαλίδες ως αποτέλεσμα.
Οι μαθητές πρέπει να γράψουν τις ενδείξεις του
ρεύματος (περίπου 0,02Α).
Διαδικασία:
1. Οι μαθητές συνδέουν το καλώδιο σύνδεσης
στους ακροδέκτες των κυψελών καυσίμου σε σχέση
με τα χρώματα της πολικότητας.
2. Οι μαθητές θα πρέπει να τραβήξουν το κόκκινο
καλώδιο που το συνδέει με το ηλιακό πάνελ.
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3. Οι μαθητές πρέπει να ενεργοποιήσουν την
τροφοδοσία και να βαθμονομήσουν την τάση στα
2,5V. Μόλις οι φυσαλίδες υδρογόνου είναι ορατές,
πρέπει να μειώσουν την τάση και να
παρατηρήσουν ποιο είναι το χαμηλότερο επίπεδο
τάσης με το οποίο παράγονται φυσαλίδες και να
σημειώσουν το ρεύμα σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει
να ξεκινήσουν το χρονόμετρο.

4

Οι μαθητές πρέπει να διαβάσουν τον όγκο του 20 λεπτά
παραγόμενου αερίου στη σχετική κλίμακα. Πρέπει
επίσης να παρακολουθούν τον χρόνο που πέρασε
από την αρχή μέχρι αυτή τη στιγμή. Τέλος, με τη
βοήθεια του εκπαιδευτή οι μαθητές θα πρέπει να
υπολογίσουν την αποδοτικότητα της διαδικασίας.
Αυτή η διαδικασία μπορεί να διασπάσει μόρια
νερού με απόδοση 53%. Η υπόλοιπη ενέργεια
μετατρέπεται σε θερμότητα.
Διαδικασία
1. Οι μαθητές θα μετρήσουν τον όγκο του
παραγόμενου αερίου.
2. Οι μαθητές θα μετρήσουν το χρόνο που
χρειάζεται για να παράγει το αέριο ο
ηλεκτρολύτης.
3. Οι μαθητές θα πρέπει να υπολογίσουν την
απόδοση της ηλεκτροχημικής μετατροπής.
Τύπος για τον υπολογισμό της απόδοσης:
•

Χαμηλότερη
𝑀𝐽
PCI=120 𝐾𝑔

•

Πυκνότητα =0,088𝑚3

•

Απόδοση

θερμογόνος

δύναμη

𝐾𝑔

(η)

μιας

διαδικασίας
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μετατροπής ενέργειας:

•

Συνδέστε την παροχή ρεύματος στον
ηλεκτρολύτη:

•

όγκος: 5 cm3

•

χρόνος: 0 s

•

Έξοδος ισχύος: 3 volt x 0,11 ampere =
0,33 Κορυφαία ισχύς

•
•

5

= 7 min =402 s
όγκος: 12 cm3

Συμπεράσματα

5 λεπτά.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

17
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Editors: Enrico Bocci, Mech. Eng. Ph.D. and Luca Del Zotto, Mech. Eng. Ph.D. (University of Studies
Guglielmo Marconi, Italy)
Energy storage
Many technologies have been developed to transform and store the energy with high efficiency
and high life cycle: these technologies are called energy storage. The energy storage system plays
an important role in smart grids. It controls energy power plants output and provides ancillary
services to the power system, thus enabling an increased penetration of solar and wind power in
the system [1]. Electrical energy storage systems are energy conversion systems which convert
electrical energy into another form, fixing it into a different material media or compound which is
able to selectively supply electrical energy when requested.
The most widely used form of electrical energy storage, accounting for about 96% of the stored
electrical energy (176 GW in 2017) [2] is Pumped Hydro Electric Storage Systems “PHESS”,
which exploit excess electricity to supply a pump and rise a mass of water in an upstream
reservoir, increasing its potential energy. Successively, the water is reconverted into electrical
energy by gravity fall through a hydraulic turboalternator. Round-trip efficiencies are rather high,
up to 80% [2] thanks to the maturity of the turbomachinery involved.
The next most common technology for energy storage is via Battery Electric Storage Systems
“BESS”, with 1.9 GW (1.1%) [2]. A battery consists of two electrodes that are isolated by a
separator and electrolyte to promote the movement of ions. The electrochemistry of different
coupled species is exploited to perform reversible charge/discharge cycles. The redox semi
reactions in the electrodes, supported by the ionic conductivity of the electrolyte, consume or
release electrons during the recombination of the single species. Apart from PHESS and BESS,
many other technologies have been proposed which can “fix” electrical energy such as in
electrostatic fields (supercapacitors), kinetic rotational energy (flywheels), compressed air (CAES)
or chemical compounds (hydrogen, power-to-gas, synthetic fuels).
Among the different available technology, a distinction can be made between power-intensive
and energy-intensive systems. In fact, the power-to-energy ratio, strictly connected with the
charge/discharge time as shown in Figure 1, is a crucial design factor from a global system point
of view in order to couple one system rather than another according to the specific application.

Figure 1: Energy storage systems technologies respect to storage capacity and withdrawal time
Source: https://www.frontier-economics.com/media/2635/ptx-article.pdf
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In the lower end of the y-axis (Figure 1), fast devices such as supercapacitors, flywheels and
superconductors are able to support great instantaneous peaks of power and current demand but
only for a short period of time before reaching saturation. High energy mechanical devices have
longer discharge time. For example, CAES and PHESS imply large quantities of processed energy
but suffer limitations in the plant’s operations in short term control. Hydrogen, together with
most chemical storage, is a highly intensive energy system thanks to the high mass energy density.
It is therefore advantageous for long term or seasonal storage.
Basic concepts
Electricity is a form of energy that can give the ability to move and work. Protons, neutrons and
electrons are in everything around us: moving electrons create electricity, measured in Ampere
(A).
Voltage is the force that pushes electrons through a circuit to produce electricity. It is measured
in volts (V).
Electric current needs a closed loop circuit that is made by linking electrical components
together.
It is necessary to distinguish between direct current (DC), in which the electrons are always going
in the same direction, from alternating current (AC), in which electrons reverse their direction
50–60 times per second.
The electric power in a circuit is equal to the voltage × the current and is measured in watts
(watts = volts × amps). For example if a 240-watt (240 W) light is supplied at 240 volts (typical
household voltage in Europe), the current flowing is equal to 240/240 = 1 A.
The amount of energy used during every unit of time is the power: so the total amount of energy
is equal to the power multiplied by time. The standard unit is the kilowatt hour (kWh).
Ohm's law states that the current passing through a resistor between two points in an electrical
circuit is related to voltage, and inversely related to electrical resistance . This relation is shown in
the following formula:

Ohm's Law thus shows the relationship between voltage (V), current (I) and resistance (R). It can
be written in three ways:

Figure 2: Example of a simple electrical circuit
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Supercapacitors
Supercapacitors are electrical storage devices that have a relatively high energy storage density and
high power density. In a supercapacitor, the electrical energy is stored in an electrolytic double
layer. Therefore such energy storage devices are generally called electrochemical double-layer
capacitors (EDLC) [3]. A supercapacitor cell consists of two electrodes, a separator, and an
electrolyte (Figure 3).

Figure 3: Supercapacitor sketch [3]

Hydrogen
Hydrogen can play a key role as storage media in the energy sector over the long term. It has
many desirable characteristics such as high energy content, modularity and availability which are
well matched to the configuration of the current energy system [5-8].
Hydrogen implementation as an intermediate energy vector is capable of linking the gap between
various energy sectors (electricity, heat, fuels, chemicals, mobility etc. as seen in the following
section) allowing to increase the interchanges between each sector [9]. Electrolysis is the main
way to produce hydrogen from renewables at commercial rate. It relies on a well-known concept
which is however still going through R&D improvement. The main issues with hydrogen
technology are related to low density at standard conditions, high cost and lack of widespread
infrastructure networks. As a result, hydrogen is used only in specific niche markets [10].
Due to its high energy content, (LHV of hydrogen is 120 MJ/kg or 33.333 kWh/kg, see Table 1)
hydrogen is an excellent carrier for bulk and long-term energy storage. The high power and
energy density of hydrogen conversion systems make it feasible to convert large amounts of
energy with relatively small systems and limited footprint. Fixing the energy in the form of
hydrogen as a chemical storage allows for the possibility to reconvert the hydrogen to electricity
via fuel [11,12].
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Table 1: Physical – chemical properties of H2

Selecting the most suitable energy and material sources is essential in hydrogen energy systems.
However, if not accompanied by the proper system(s), it might not be possible to get the most
optimum outcome from the selected source(s). In hydrogen energy systems, the “system” can be
divided into three categories: hydrogen production systems, hydrogen storage systems, and
hydrogen delivery (distribution) systems. Hydrogen production systems can be classified
according to the primary energy type used. Biological, electrical, electrochemical, electrothermal,
photochemical, photoelectrochemical, photonic, thermal, and thermochemical are some of the
most commonly used alternatives [13].

Figure 4: Hydrogen energy systems [13]

Electrolysis
Water electrolysis technology is based on electrochemical splitting of water by applying a voltage
to a conductive electrolyte medium. An electrochemical reaction is enabled, current flows
through the electrodes and hydrogen is produced at the cathode while oxygen is collected on the
anode via the following reaction [14,15]:
2𝐻2 𝑂 → 2𝐻2 + 𝑂2

𝑜
𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙
= 1.2 𝑉
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Figure 5: Water electrolysis scheme
Source: https://www.socalgas.com/smart-energy/renewable-gas/power-to-gas

The most developed and common technologies are alkaline and Proton Exchange Membrane
“PEM”. Both electrolysers operate at low temperatures (between 40 and 60 °C) and at reasonably
low pressures (although PEM electrolysers can be pressurized up to 30-45 bar to reduce the
compression cost) [14, 15]. Alkaline electrolysers are more efficient (around 4.5-5.5 kWh/Nm3
system specific energy consumption) but due to their limited variation in load range and capacity,
they are more suitable for steady state stationary operation. Also, they are bulkier due to the
liquid state of the electrolyte which requires a more frequent maintenance and causes increased
auxiliary consumption.
PEM electrolysers are better able to sustain variable power input without decreasing conversion
efficiency and stack lifetime. This is the most promising aspect in terms of producing the socalled green hydrogen or in portable applications such as automobiles [16, 17]. However, PEM
electrolysers are less energy efficient (around 5.8-6.2 kWh/Nm3 system specific energy
consumption) and have reduced stack lifetime in the long run on stationary application.
Fuel cells
A fuel cell is the opposite process of electrolysis. It generates electricity from an electrochemical
reaction typically fuelled by hydrogen or a hydrogen compound.
A fuel cell uses an external supply of chemical energy (fuel) and an oxidant (air) that react on the
electrodes and allow ionic transport through the electrolyte. Catalysts are used to reduce the
activation energy, especially in low temperature conditions. In the redox process electrons are
released and flow through an external circuit to balance the overall reaction. The fuel cell can run
indefinitely, as long as it is supplied with a source of fuel and oxidant. Exhaust gases are
composed mainly of water vapour [18].
The fuel cell structure is based on an elementary cell (anode, cathode, electrolyte) with few
auxiliary elements (gas diffusion layers, support materials, electrolyte stirrer/heater). Several cells
can be mounted in stacks to provide more power; different connection configurations result in
different final configurations of the stack. Modularity can make fuel cells a scalable energy
conversion system which can be adapted to requirements.
Fuel cell types are classified according to the electrolyte that they use. Each type requires
particular materials and fuels and is suitable for different applications.
Alkaline Fuel Cells (AFC)
Alkaline Fuel Cells use a solution of potassium hydroxide in water as the electrolyte and can use a
variety of noble/non-noble metals as a catalyst at the anode and cathode operating at low
temperatures (23°C to 70°C). The efficiency of an alkaline fuel cell operating on pure hydrogen is
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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similar to PEMFC although alkaline fuel cells can obtain longer operating hours (up to 80 kh
versus 60 kh for PEMFC) if the duty cycle is optimized to reduce the on-off switches [19].
Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFC)
Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFC) provide high-power density and have several
advantages related to low weight and volume [20]. PEMFCs use a polymeric membrane as an
electrolyte, and porous carbon electrodes containing a platinum catalyst. Both the catalyst and the
membrane are subject to degradation and poisoning from external agents. Therefore, a very high
purity of inlet hydrogen is required (class 5.0 = 99.999%H2). Greater current density is obtained
in a stack which improves the fuel utilization ratio. Auxiliary components are reduced, except for
ventilation systems to keep the stack temperature optimal. Hydrogen can be produced under
pressurized conditions in order to reduce the compression energy consumption. The electricity to
hydrogen efficiency is around 50-60%. PEMFC operate at low temperatures (around 80°C), and
they are suitable for variable electrical input such as mobility applications and other uses that
require a variable demand of power [19].
Solid Oxide Fuel Cells (SOFC)
SOFCs use a hard, non-porous ceramic compound as electrolyte. They operate at very high
temperatures (between 500 and 1000 °C). Unlike lower-temperature fuel cells, they do not require
expensive platinum catalyst. They are also not vulnerable to carbon monoxide catalyst poisoning.
However, they are vulnerable to sulphur and the sulphur must be removed before entering the
cell. SOFCs can reach an efficiency of 80-90% [19, 21]. SOFCs have a wide variety of
applications, ranging from auxiliary power units in vehicles to stationary power generation, and
support outputs from 100 W to 2 MW [19].
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