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Streszczenie 

Artykuł dotyczy siników magnetohydrodynamicznych, które same wytwarzają prze-

pływ prądu elektrycznego, niezbędny do ich działania. Odbywa się to dzięki przemianie 

energii chemicznej elektrod i zawartego między nimi elektrolitu na energię elektryczną. 

Opisane zostały dwa modele rotacyjnych silników tego typu. W jednym z nich wiruje 

elektrolit, a w drugim poruszają się również w przeciwnym kierunku elektrody. Przedsta-

wiono też trzy modele silników liniowych, w których porusza się elektrolit. Są to silniki 

mające: elektrody połączone na stałe z magnesami, wymienne zespoły elektrod, oraz sze-

reg prętów zamiast magnesów. Podane zostały wskazówki techniczne, dotyczące budowy 

tych silników oraz szczegółowe wyjaśnienie zasady ich działania. Wszystkie opisane sil-

niki są oryginalnymi rozwiązaniami autora artykułu. Na zakończenie zamieszczono krótką 

dyskusję możliwości praktycznego zastosowania tych silników. 

Wstęp 

W literaturze, dotyczącej doświadczeń pokazowych z fizyki opisany jest następujący 

eksperyment. Okrągłe, szklane naczynie o płaskim dnie i niskich ściankach, tzw. krystali-

zator, ustawione jest na płycie grafoskopu. W naczyniu znajdują się dwie cylindryczne, 

współosiowe ze sobą oraz z naczyniem elektrody wykonane z miedzi. Do naczynia wlany 

został elektrolit, stanowiący wodny roztwór siarczanu miedzi i wypełniający przestrzeń 

między elektrodami. Na płycie grafoskopu ułożono również płaskie, pierścieniowe uzwo-

jenie, otaczające naczynie. Elektrody i końce cewki przyłączone zostały do źródeł prądu 

stałego. 

W przedstawionym układzie przez elektrolit przepływa prąd elektryczny w kierunku 

radialnym i elektrolit ten znajduje się w polu magnetycznym, wytwarzanym przez cewkę. 

Wektor indukcji tego pola ma kierunek pionowy, czyli prostopadły do kierunku przepły-

wu prądu. W przedstawionej sytuacji na elektrolit działa siła elektrodynamiczna, skiero-

wana poziomo i stycznie do elektrod. Siła ta daje moment względem osi naczynia, który 

powoduje ruch obrotowy elektrolitu. Odwracając kierunek przepływu prądu przez elektro-

lit lub cewkę można spowodować odwrócenie kierunku obrotu elektrolitu. Jeżeli zwiększy 

się natężenie prądu, płynącego przez cewkę lub elektrolit, to nastąpi wzrost prędkości ru-

chu obrotowego elektrolitu [1, 2]. 

Opisany układ stanowi pokazowy model silnika magnetohydrodynamicznego. (Magne-

tohydrodynamika jest dziedziną fizyki, która zajmuje się badaniem oddziaływania pól 

magnetycznych na umieszczone w nich ciecze lub gazy, przewodzące prąd elektryczny). 

Jest to silnik rotacyjny, ponieważ ciecz wykonuje ruch obrotowy. Silnik ten ma zasilanie z 

zewnętrznych źródeł prądu elektrycznego. W znanym, amerykańskim czasopiśmie fizycz-

nym zostały opublikowane przez autora tego artykułu opisy silników magnetohydrodyna-

micznych, które nie wymagają dostarczania energii elektrycznej z zewnętrznych źródeł 

[3]. W tych silnikach zastosowano elektrody wykonane z dwóch różnych metali, zajmują-

cych różne pozycje w szeregu elektrochemicznym, zanurzone w elektrolicie o składzie 

chemicznym odpowiednio dobranym do materiału elektrod. W wyniku tego między elek-

trodami wytwarzana jest siła elektromotoryczna, powodująca przepływa prądu elektrycz-

nego, niezbędnego do działania silników. Źródło zasilania znajduje się w tym przypadku 

wewnątrz samego silnika, dlatego silniki takie nazwane są silnikami z wewnętrznym zasi-

laniem. Celem tej prezentacji jest pokazanie budowy i działania kilku modeli silników 

magnetohydrodynamicznych, wykorzystujących przedstawioną ideę. 
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Silnik rotacyjny z nieruchomymi elektrodami 

Do szklanego, cylindrycznego oraz otwartego od góry naczynia 1 o średnicy 10 cm 

i wysokości 5 cm włożony został zespół współosiowych, również cylindrycznych elek-

trod, rys. 1. Zespół ten składa się z zewnętrznej elektrody 2, wykonanej z bla-

chy miedzianej o grubości 1 mm i wewnętrznej elektrody cynkowej 3. Elektroda cynkowa 

powinna być sporządzona z blachy cynkowej o grubości 2-3 mm lub z pręta cynkowego. 

Średnica elektrody miedzianej jest nieco mniejsza od średnicy wewnętrznej naczynia, a 

elektroda cynkowa winna mieć średnicę ok. 4 razy mniejszą, niż elektroda miedziana. 

Obie elektrody połączone są od pierścieniem wyciętym z blachy miedzianej lub mosiężnej 

o grubości 2 mm, który zapewnia ich dobry kontakt elektryczny. 

 
Rys. 1. Budowa silnika rotacyjnego z nieruchomymi elektrodami; 1 – naczynie szklane, 2 

– elektroda zewnętrzna, 3 – elektroda wewnętrzna, 4 – pierścień zwierający elektrody, 5 – 

elektrolit, 6 – magnes neodymowy. 

 

Górna powierzchnia pierścienia, znajdująca się między elektrodami oraz zewnętrzna 

powierzchnia elektrody miedzianej i dolna oraz boczna powierzchnia pierścienia pokryte 

są powłoką elektroizolacyjną, odporną na działanie substancji żrących, np. posmarowane 

roztopioną uprzednio parafiną.  Powłoka ta zapobiega przepływowi tzw. prądów błądzą-

cych. Przestrzeń między elektrodami wypełniona jest wodnym roztworem 5 kwasu siar-

kowego o stężeniu 10 % albo nasyconym roztworem soli kuchennej w wodzie. Opisane 

naczynie ustawione zostało na górnej powierzchni walcowego magnesu neodymowego 6 

o średnicy zbliżonej do średnicy naczynia i wysokości 6 cm. Wartość indukcji pola wy-

twarzanego przez ten magnes w połowie wysokości słupa elektrolitu w naczyniu powinna 

wynosić ok. 0,15 T lub więcej. 

Układ elektrod wraz z roztworem kwasu lub soli tworzy ogniowo galwaniczne. W 

przypadku roztworu kwasu siarkowego jest to ogniwo Volty, dające siłę elektromotorycz-

ną ok. 1 V. Ogniwo to zostało zwarte od dołu pierścieniem metalowym i pod wpływem 

siły elektromotorycznej prąd przepływa przez ten pierścień oraz w kierunku radialnym 

przez elektrolit, rys. 2. Elektroda miedziana ma wyższy potencjał, niż cynkowa i dlatego 

umowny kierunek przepływu prądu przez elektrolit jest od cynku do miedzi, czyli odwrot-
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nym, niż w pierścieniu zwierającym elektrody, który stanowi obwód zewnętrzny ogniwa. 

Elektrolit znajduje się w polu magnetycznym, którego wektor indukcji ma kierunek 

w przybliżeniu pionowy. W wyniku tego na elektrolit działa siła elektrodynamiczna, skie-

rowana stycznie do powierzchni elektrod, która powoduje ruch obrotowy elektrolitu. 

 
Rys. 2. Wyjaśnienie przyczyny ruchu obrotowego elektrolitu w silniku rotacyjnym; j – 

gęstość prądu w elektrolicie, B – składowa pionowa  

wektora indukcji magnetycznej, f – gęstość siły  

elektrodynamicznej, j1 – gęstość prądu  

w pierścieniu zwierającym elektrody. 

Jeżeli gęstość natężenia prądu w elektrolicie wynosi j, wartość składowej pionowej  

indukcji pola magnetycznego równa jest B, to wartość gęstości siły elektrodynamicznej f 

(czyli siła działająca na element objętości elektrolitu) wyraża się wzorem 

 jBf  . (1) 

Odwrócenie magnesu, powodujące zamianę miejscami jego biegunów skutkuje odwró-

ceniem kierunku obrotu elektrolitu. Przy podanych parametrach układu szybkość obrotu 

jest tak duża, że powierzchnia elektrolitu przyjmuje kształt paraboloidy i ruch jest bardzo 

dobrze widoczny. Szybkość obrotu staje się większa w przypadku zastosowania, jako 

elektrolitu wodnego roztworu kwasu siarkowego. Przy mniejszej wartości indukcji pola, 

np. gdy zastosowany zostanie magnes ferrytowy, szybkość obrotu będzie mniejsza i dla 

jego lepszego uwidocznienia można posypać powierzchnię elektrolitu drobnymi opiłkami 

korka lub zmielonym pieprzem.  

Możliwe jest również zastosowanie zewnętrznej elektrody cynkowej, a wewnętrznej 

miedzianej, co spowoduje odwrócenie kierunku przepływu prądu w elektrolicie. Należy 

jednak pamiętać o w wykonaniu elektrody cynkowej z grubszej blachy, ponieważ ulega 

ona rozpuszczeni w czasie pracy silnika. Dobre wyniku uzyskano również przy innych 

materiałach elektrod i elektrolitu. Między innymi. elektrodę wewnętrzną wykonano z prę-

ta węglowego, pochodzącego z baterii lub elektrody od lampy łukowej, a elektrodę ze-

wnętrzną z blachy cynkowej oraz zastosowano wodny roztwór chlorku amonu (salmiaku), 

jako elektrolit. W układzie elektrod miedź-cynk zastosowano też, jako elektrolit 5% roz-

twór wodny kwasu octowego, czyli ocet spożywczy. 
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Silnik z wirującymi elektrodami 

Na dnie szklanego naczynia 1, podobnego jak w poprzednim doświadczeniu, ale o wy-

sokości 10 cm, ustawiona jest podstawka 2, wykonana z materiału nieferromagnetycznego 

i elektroizolacyjnego, rys. 3. W środku podstawki osadzona została pionowa oś 3, zakoń-

czona u góry ostrzem. Na tym ostrzu oparte jest stożkowe gniazdo łożyska 4 w postaci 

płaskiego walca. Łożysko to osadzone zostało współosiowo w piaście 5, mającej kształt 

krążka. Oś, łożysko i piasta wykonane są z materiałów nieferromagnetycznych, a piasta 

jest również izolatorem elektrycznym. W zbudowanym modelu oś i łożysko sporządzono 

z mosiądzu, a piastę z tekstolitu. Długość osi wynosiła 9 cm, natomiast średnica piasty 

była 1,8 cm. 

Do piasty przymocowane są po przeciwnych stronach dwie pary elektrod 6, 7 w postaci 

pasków o szerokości 1,5 cm zgiętych pod kątem prostym i wykonanych z cynku oraz 

z miedzi. Po stronie osi znajdują się elektrody cynkowe 6, a po stronie zewnętrznej 

umieszczone są elektrody miedziane 7. Pionowe odcinki elektrod mają długość 8 cm, 

a poziome ok. 4 cm. Dokładną długość odcinków poziomych należy dopasować do śred-

nicy wewnętrznej naczynia. Grubość elektrod miedzianych wynosi 1 mm, a cynkowych 

powinna być większa. Poziome odcinki elektrod zostały oczyszczone do metalicznego 

połysku, ściśnięte ze sobą przykręcone do piasty za pomocą małych śrubek wykonanych 

z materiału nieferromagnetycznego. 

 
Rys. 3. Budowa silnika z wirującymi elektrodami; 1 – naczynie szklane,  

2 – podstawka, 3 – oś, 4 – łożysko, 5 – piasta, 6 -  elektroda  

wewnętrzna, 7 – elektroda zewnętrzna, 8 – elektrolit,  

9 – magnes neodymowy. 

Obie pary elektrod złożone z paska cynkowego i miedzianego są odizolowane od siebie 

przez materiał piasty. Powierzchnie elektrod zwrócone na zewnątrz pokryte zostały po-
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włoką elektroizolacyjną, odporną na działanie substancji żrących, np. posmarowane roz-

topioną uprzednio parafiną. Podobnie, jak w poprzednim doświadczeniu, naczynie wypeł-

nione jest elektrolitem 8, najlepiej wodnym roztworem kwasu siarkowego o stężeniu 10%. 

Opisane naczynie ustawione zostało na płaskiej powierzchni walcowego magnesu neody-

mowego 9, wytwarzającego w połowie wysokości słupa elektrolitu w naczyniu pole 

o indukcji ok. 0,15 T lub większej. 

Pary elektrod wykonanych z różnych metali zanurzone w elektrolicie stanowią ogniwa 

galwaniczne. Pod wpływem wytwarzanej przez nie siły elektromoto-rycznej zachodzi 

przepływ prądu w kierunku radialnym, rys. 4. W przestrzeni między elektrodami przepływ 

ten odbywa się od cynku do miedzi, a w poziomych, połączonych ze sobą odcinkach elek-

trod odwrotnie. Zarówno elektrolit zawarty między elektrodami, jaki też poziome odcinki 

elektrod znajdują się w polu magnetycznym, którego wektor indukcji skierowany jest 

w przybliżeniu pionowo, a więc prostopadle do kierunku przepływu prądu. W wyniku 

tego na elektrolit oraz poziome odcinki elektrod działają siły elektrodynamiczne, zwróco-

ne w przeciwne strony i stanowiące pary sił. Moment tych sił działający na elektrody po-

woduje ich obrót w jedną stronę, a siły działające na elektrolit obracają go w przeciwną 

stronę. 

 
Rys. 4. Wyjaśnienie zasady działania silnika z wirującymi elektrodami;  

I – natężenie prądu, B – składowa pionowa indukcji pola  

magnetycznego, F – siła elektrodynamiczna. 

Podobnie, jak w poprzednio opisanym silniku odwrócenie biegunów magnesu zmienia 

kierunki ruchu elektrod i elektrolitu na przeciwne. Możliwe jest też umieszczenie po stro-

nie zewnętrznej elektrod wykonanych z cynku, a po wewnętrznej zrobionych z miedzi. Te 

same, co poprzednio uwagi odnoszą się do użycia innych materiałów na elektrody i in-

nych elektrolitów. 

Silnik liniowy z magnesami 

Dwie prostokątne elektrody 1 oraz 2 mają rozmiary 8 x 5 cm i umieszczone są równo-

legle do siebie w płaszczyznach pionowych, rys. 5. Odległość między nimi wynosi 2 cm. 

Elektroda 1 wykonana została z blachy cynkowej o grubości 2 mm, a elektroda 2 z blachy 

miedzianej o grubości 1 mm. Przy dolnych krawędziach elektrody połączone są przez zlu-
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towanie zworą w postaci wsuniętego między nie miedzianego paska 3 o grubości 2 mm, 

zapewniającego dobry kontakt elektryczny. Przy górnych krawędziach do elektrod przy-

klejona jest też wsunięta między nie izolacyjna listwa dystansowa 4 o takich samych roz-

miarach, jak zwora. Na tej listwie naklejona została cienka, izolacyjna przekładka 5, nieco 

szersza niż listwa i dzięki temu zakrywa ona górne krawędzie elektrod. Do zwory i listwy 

przyklejono dwa prostopadłościenne magnesy neodymowe 6, 7, zwrócone ku sobie biegu-

nami różnoimiennymi. Kierunek ich namagnesowania jest pionowy, a wartość indukcji 

wytwarzanego pola w połowie wysokości obszaru między elektrodami wynosi 0,15 T. 

 
Rys. 5. Budowa silnika liniowego z magnesami; 1 – elektroda cynkowa,  

2 – elektroda miedziana, 3 – zwora, 4 – listwa dystansowa,  

5 – przekładka izolacyjna, 6, 7 – magnesy neodymowe,  

8 – naczynie szklane, 9 – elektrolit. 

Do wszystkich połączeń klejonych elementów silnika użyty został klej cyjanoakrylo-

wy. Oprócz zwróconych ku sobie wewnętrznych powierzchni elektrod, wszystkie inne 

powierzchnie silnika zostały pokryte powłoką elektroizolacyjną, odporną na działanie 

substancji żrących. Opisany układ elektrod wstawiony został do szklanego, cylindryczne-

go naczynia o średnicy ok. 20 cm i wysokości 8 cm – tzw. krystalizatora. Odległości elek-

trod od ściany naczynia powinny być w przybliżeniu jednakowe. Do naczynia wlano taki 

sam elektrolit, jak w przypadku poprzednio przedstawionych silników. Górna powierzch-

nia elektrolitu znajduje się kilka milimetrów poniżej górnej krawędzi elektrod. 

Podobnie, jak w poprzednio opisanych silnikach między elektrodami wytwarza się siła 

elektromotoryczna, powodująca przepływ prądu elektrycznego przez zworę i przez elek-

trolit, zawarty między elektrodami, rys. 6. Kierunek przepływu prądu w elektrolicie jest 

prostopadły do powierzchni elektrod i prąd. płynie od elektrody cynkowej do miedzianej. 

Elektrolit znajduje się w prawie jednorodnym polu magnetycznym, wytwarzanym przez 
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układ magnesów. Wektor indukcji magnetycznej tego pola ma kierunek pionowy. W wy-

niku tego na elektrolit działa siła elektrodynamiczna, skierowana poziomo wzdłuż elek-

trod. Siła ta powoduje wypływ elektrolitu z jednej strony obszaru między elektrodami. 

Na miejsce wypływającego elektrolitu napływa elektrolit z przeciwległego końca elektrod. 

W celu lepszego uwidocznienia ruchu elektrolitu można na jego powierzchnię nasypać 

drobnych opiłków korka lub zmielonego pieprzu. 

 
Rys. 6. Wyjaśnienie zasady działania silnika liniowego z magnesami;  

I – natężenie prądu, B – indukcja pola magnetycznego, F – siła elektrodynamiczna, 

 - F – siła reakcji. 

Wraz z siłą elektrodynamiczną działa siła reakcji na układ elektrod i magnesów. Gdyby 

te elementy zostały przymocowane do jakiejś jednostki pływającej, to wówczas silnik ten 

mógłby służyć do jej napędu pod warunkiem, że siła reakcji byłaby w stanie pokonać opo-

ry ruchu. Ze względu na przyklejenie na stałe magnesów do układu elektrod, wypływ 

elektrolitu zawsze będzie odbywał się z tej samej strony. W tym silniku nie ma też możli-

wości wymiany płyty cynkowej, która z czasem ulega rozpuszczeniu. Szybkość wypływu 

elektrolitu można zwiększyć przez umieszczenie dodatkowych magnesów na uprzednio 

przyklejonych. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu tej samej orientacji biegunów 

dodawanych magnesów. Zwiększenie powierzchni elektrod i zmniejszenie odległości 

między nimi również powodują szybszy ruch elektrolitu. 

Silnik liniowy z wymiennymi elektrodami 

Usunięcie ograniczeń, występujących w poprzednio opisanym modelu umożliwia silnik 

z wymiennymi elektrodami, którego budowę w widoku od strony przepływu elektrolitu 

przedstawia rys. 7. Elektrody cynkowe 1 i miedziane 2 mają takie same rozmiary, jak 

w silniku liniowym, opisanym poprzednio i taka sama jest odległość między nimi. Zostały 
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tutaj zastosowane dwa jednakowe zespoły elektrod, zorientowane elektrodami z tego sa-

mego metalu w jedną stronę, co powoduje zwiększenie mocy tego silnika. Można też za-

stosować większą liczbę jednakowo zorientowanych zespołów elektrod. Elektrody w każ-

dym zespole połączone są od dołu przylutowanymi do nich zworami 3, wykonanymi 

z blachy miedzianej. Od góry elektrody zostały rozdzielone listwami dystansowymi 

4 o właściwościach elektroizolacyjnych, przyklejonymi klejem cyjanoakrylowym. Ze-

wnętrze powierzchnie każdego zespołu elektrod pokryte są warstwą elektroizolacyjną 5, 

odporną na działanie substancji żrących i wykonaną z folii termokurczliwej. Rozmiary 

zewnętrzne obu zespołów elektrod są takie, że można je ciasno wsunąć w otwór magne-

towodu. 

 
Rys. 7. Budowa silnika liniowego z wymiennymi elektrodami; 1 – elektroda cynkowa,  

2 – elektroda miedziana, 3 – zwora, 4 – lista dystansowa,  

5 – warstwa elektroizolacyjna elektrod, 6 – magnes neodymowy,  

7 – płytki porywające magnesy, 8 – płytki łączące magnesy,  

9 – warstwa elektroizolacyjna magnetowodu. 

Źródło pola magnetycznego we wspomnianym magnetowodzie stanowią prostopadło-

ścienne magnesy neodymowe 6. Są one namagnesowane wzdłuż krótszego boku, czyli 

wzdłuż ich grubości i zorientowane biegunami jednoimiennymi w tę samą stronę. Dla 

zwiększenia wartości indukcji pola magnetycznego w przestrzeni między elektrodami, 

zostały użyte po dwa magnesy u góry oraz u dołu zespołów elektrod i zorientowane bie-

gunami we wspomniany sposób. Można też zastosować większą liczbę magnesów, ale 

wzrost wartości indukcji pola nie będzie wprost proporcjonalny do ich liczby. Długość 

i szerokość magnesów są równe odpowiednio długości i szerokości złożonych ze sobą 

zespołów elektrod. 

W celu ograniczenia rozproszenia strumienia magnetycznego na zewnątrz silnika i do-

datkowego zwiększenia wartości indukcji pola magnetycznego między elektrodami, zasto-

sowano płaszcz magnetyczny, złożony z prostokątnych płytek stalowych, wykonanych 

z magnetycznie miękkiego ferromagnetyka o dużej przenikalności magnetycznej. W skład 
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płaszcza wchodzą dwie płytki 7, pokrywające magnesy od góry i od dołu oraz dwie płytki 

8, łączące magnesy z boków. Połączenia płytek z magnesami wykonano klejem cyjano-

akrylowym. Zewnętrzne powierzchnie magnetowodu pokryte są warstwą elektroizolacyj-

ną 9, odporną na działanie substancji żrących w postaci uprzednio roztopionej parafiny lub 

folii termokurczliwej. 

Zaletami opisanego modelu silnika są możliwość wymiany zespołów elektrod po roz-

puszczeniu się elektrody cynkowej oraz zmiana orientacji elektrod względem biegunów 

magnetycznych, co pozwala pokazać odwrócenie kierunku przepływu elektrolitu i zwrotu 

siły napędowej. Jest to łatwo osiągalne przez wysunięcie zespołu elektrod z magnetowodu 

i wsunięcie nowego lub poprzednio używanego zespołu po obróceniu o 180° względem 

jego podłużnej osi. Zasto-sowanie magnetowodu zapobiega rozpraszaniu strumienia ma-

gnetycznego na zewnątrz silnika i zwiększa wartość indukcji pola magnetycznego w prze-

strzeni między elektrodami. Powoduje to wzrost prędkości przepływu elektrolitu i mocy 

silnika. Jeszcze większy wzrost mocy osiąga się przez zastosowanie większej liczby  

zespołów elektrod, np. ustawionych w mniejszej odległości od siebie tak, żeby można 

je wsunąć do tego samego otworu magnetowodu. 

Silnik liniowy bez magnesów 

Ten model silnika ma niezwykle prostą konstrukcję, przedstawioną na rys. 8. W szkla-

nym naczyniu 1 o średnicy i 20 cm i wysokości 25 cm, np. w dużej zlewce, ustawiony jest 

zespół dwóch pionowych i równoległych do siebie elektrod. Ich odległości od ścianki na-

czynia powinny być w przybliżeniu takie same. Jedna z tych elektrod 2, wykonana jest 

z blachy cynkowej o grubości 2 mm lub większej, a druga elektroda 3 zrobiona została 

z blachy miedzianej o grubości 1 mm. Długość elektrod wynosi 12 cm, ich wysokość 

20 cm, a odległość między nimi 3,5 cm. W pobliżu jednej z pionowych krawędzi każdej 

z elektrod znajduje się szereg otworów, w które zostały wciśnięte końce miedzianych prę-

tów 4 o średnicy 3 mm, zwierających elektrody. Dodatkowo miejsca połączeń elektrod 

z płytami zostały zlutowane. Odległość między osiami sąsiednich prętów wynosi 12 mm. 

Zewnętrzne powierzchnie elektrod i powierzchnie prętów zostały pokryte warstwą elek-

troizolacyjną, odporną na działanie substancji żrących. Do naczynia wlano elektrolit 5, 

stanowiący wodny roztwór kwasu siarkowego o stężeniu 10%, w takiej ilości, żeby zespół 

elektrod był całkowicie zanurzony. 

W opisanym silniku obserwuje się powolny przepływ elektrolitu między elektrodami 

od prętów w kierunku otwartego końca elektrod. Efekt ten wyjaśnia się w następujący 

sposób. Elektrody wykonane z miedzi oraz cynku i zanurzone w wodnym roztworze kwa-

su siarkowego stanowią ogniwo Volty, rys. 9. Wytwarzana przez nie siła elektromoto-

ryczna powoduje przepływ prądu przez elektrolit zawarty w przestrzeni między elektro-

dami od  płyty cynkowej do miedzianej i dalej przez pręty, zwierające elektrody w prze-

ciwnym kierunku. Prądy te płyną poziomo. Warstwa elektroizolacyjna zabezpiecza przed 

pojawieniem się prądów błądzących na zewnątrz elektrod oraz prętów i zwiększa natęże-

nie prądu płynącego między elektrodami. Prądy płynące przez pręty wytwarzają pole ma-

gnetyczne, które w obszarze między elektrodami ma kierunek w przybliżeniu pionowy. 

Na elektrolit zawarty w tym obszarze działa przez to siła elektrodynamiczna, skierowana 

poziomo w stronę otwartego końca elektrod. Jednocześnie na zespół elektrod działa zwró-

cona przeciwnie siła reakcji, która mogłaby stanowić siłę napędową w przypadku podwie-

szenia opisanego silnika pod jednostką pływającą. 

Odwrócenie układu elektrod wokół osi podłużnej poziomej nie zmienia kierunku 

przepływu elektrolitu, który zawsze odbywa się w stronę otwartego końca elektrod. Dzieje 

się tak dlatego, że jednocześnie ulegają zmianie na przeciwny kierunek przepływu prądu 

między elektrodami i kierunek indukcji pola magnetycznego, wytwarzanego  przez pręty. 
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Rys. 8. Budowa silnika liniowego bez magnesów; 1 – naczynie szklane,  

2 – elektroda cynkowa, 3 – elektroda miedziana, 4 – pręty  

zwierające, 5 – elektrolit. 

 
 

Rys. 9. Wyjaśnienie zasady działania silnika liniowego bez magnesów;  

I – natężenie prądu w elektrolicie, I1 – natężenie prądu pręcie,  

B – indukcja pola magnetycznego, F – siła  

elektrodynamiczna, - F – siła reakcji. 
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Fakt ten jest również dowodem na to, że decydującą rolę w działaniu silnika odgrywa ma-

gnetyczne wytwarzane przez pręty, a nie pole magnetyczne Ziemi. Gdyby decydujące 

było pole magnetyczne Ziemi, wówczas zwrot wektora jego indukcji pozostawałby stały 

i kierunek przepływu elektrolitu ulegałby zmianie na przeciwny po odwróceniu elektrod. 

Najszybszy ruch elektrolitu w tym silniku zaobserwowano stosując wodny roztwór kwasu 

siarkowego o stężeniu 10 %. Dla lepszego uwidocznienia ruchu elektrolitu w całej objęto-

ści można na jego powierzchnie w pobliżu końców elektrod upuścić kilka bardzo małych 

kryształków nadmanganianu potasu. Będą one powoli opady w elektrolicie i rozpuszczały 

się pozostawiając przy tym barwną, pionową smugę, która następnie w wyniku ruchu 

elektrolitu ulegnie przemieszczeniu. 

Podsumowanie 

Opisane modele silników magnetohydrodynamicznych z wewnętrznym zasilaniem 

przetwarzają energię wewnętrzną, zawartą w elektrodach i elektrolicie na energię elek-

tryczną niezbędną do ich działania. Odbywa się to w wyniku egzoenergetycznych reakcji 

elektrochemicznych. Jest sprawą oczywistą, że zasób energii możliwej do przetworzenia 

jest ograniczony i po pewnym czasie silniki te przestają działać. W przypadku zastosowa-

nia elektrod wykonanych z miedzi i cynku oraz elektrolitu w postaci wodnego roztworu 

kwasu siarkowego, następuje rozpuszczenie elektrody cynkowej, kończące pracę silnika. 

Sama koncepcja wykorzystania energii zawartej w materiałach elementów silnika magne-

tohydrodynamicznego do jego napędu wydaje się jednak bardzo atrakcyjna. W przypadku, 

gdy silniki te wykorzystywane są do doświadczeń pokazowych, powalają stworzyć intere-

sującą sytuację problemową, polegającą na wyjaśnieniu zasady ich dziania przez uczniów 

lub studentów, co przynosi niewątpliwe korzyści edukacyjne.  

Silniki magnetohydrodynamiczne znajdują również zastosowanie w technice, m.in. do 

napędu jednostek pływających, szczególnie łodzi podwodnych. Zaletami takiego napędu 

są niezwykle prosta konstrukcja i niezawodność działania, a przede wszystkim bardzo 

cicha praca, podczas której nie powstają zaburzenia wody oraz efekty dźwiękowe. Powo-

duje to, że jednostki pływające z takim napędem są niewykrywalne znanymi metodami 

echolokacyjnymi. Ma to istotne znaczenie dla jednostek wojskowych – szczególnie łodzi 

podwodnych. Jeszcze jedna, bardzo użyteczna zaleta zastosowania do ich napędu silników 

magnetohydrodynamicznych z wewnętrznym zasilaniem polega na zdolności wykorzy-

stywania przez nie energii zawartej w słonej wodzie, wypełniającej morza i oceany.  

Objętość wody morskiej w tzw. Oceanie Światowym jest ogromna (rzędu 10
17

 m
3
) 

i dlatego energii do napędu wystarczyłoby na bardzo długi czas. Korzystające z niej jed-

nostki pływające, pobierając bezpłatną energię z otaczającej je wody byłyby całkowicie 

niezależne od dostaw wszelkiego rodzaju paliw. Trudnymi problemami na drodze do re-

alizacji tej koncepcji są jednak mała siła ciągu, wytwarzana w tych silnikach oraz zmiany 

w ekosystemie morskim, spowodowane produktami reakcji elektrochemicznych, zacho-

dzących podczas pracy tych silników. Czas pokaże, czy ten rodzaj napędu wzbudzi zainte-

resowanie i wspomniane problemy zostaną pokonane. 
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