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na prosbe Kapatuty Nagrody anformuiemy o ogloszeniu V edycJI Konkursu o Nagrode
Naukow1 im, Prof. Walthera Hermana Nernsta.

Nagroda im. Prof. W H. Nernsta ustanowiona zostala wsp6lnie przez Instytut Energetyki i Politechnike
WarszawskE. Nagrody sE indywidualnymi wyr62nieniami przyznawanymi za znacz4ce osi4gniecia
naukowe, techniczne i praktyczne zwiEzane z procesami elektrochemicznymi (elektrolizery/ogniwa
paliwowe). Nagrody przyznawane se badaczom polskim lub cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce,

kt6rzy nie peekroczyli 50 roku 2ycia, aby wyr6znii badaczy, kt6rzy wnoszq szczeg6lny wklad w rozw6j
technologii wodorowych.

Walther Hermann Nernst (ur. 25 czerwca 1864 w WQbrzeinie, zm. 18 listopada 1941 w Zibelle,
obecnie Niwica) - urodzony na terenie Polski fizyk ichemik niemiecki, laureat Nagrody Nobla z chemii
w 1920 roku. Byl profesorem uniwersytet6w w Getyndze i Berlinie oraz dyrektorem Instytutu Fizyki w
Berlinie. Zajmowal sie w pracy naukowej termodynamikE ciala stalego, elektrochemiE i teoriA
roztwor6w. W roku 1886 wraz z Albertem von Ettingshausenem (1850-1932) odkryl zjawisko
termomagnetyczne, znane te2 jako zjawisko Nernsta lub zjawisko Nernsta-Ettingshausena.
Skonstruowal tzw. lampq Nernsta (1889), emitujecE 6wiatlo zblizone do dziennego i stanowiEce
po5rednie ogniwo miedzy 2ar6wkq z 2arnikiem wqglowym a 2ar6wkq z zarnikiem metalowym. W 1906
sformulowal tzw. trzeciA zasadQ termodynamiki (nazywanE te2 zasada Nernsta), okreslajqcq charakter
zmian wielkogci termodynamicznych w temperaturach bliskich zera bezwzglQdnego. Podal te2 prawo
podzialu, okreSlane czqsto wsp6lcze6nie jako prawo podzialu Nernsta. Efektem jego prac nad

elektrochemia sq r6wnania znane jako r6wnanie Nernsta i r6wnanie Nernsta-Einsteina, W 1887 roku
przedstawil koncepcjQ opisu matematycznego zasady dzialania ogniwa paliwowego w formie znanej i

stosowanej dzisiaj jako r6wnanie Nernsta.

Wiecej o Konkursie na stronie: https://ddei3-0-ctp.trendmicro. com:443lwis/clicktime
/v 1/query?url= htcpso/o3ao/o2fo/o2fien.com.plolo2fnernst&umid =9A9A4529-F397 -6705-8FBB-

4D481F1C257A&
auth = 73530b015531d266af46f8 c74b6597ee3af4d987-2de8786e0a635c464d4e3f72c6ce6f7 cle6743dd
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Z powazaniem,
Sekretariat Porozumienia Sektorowego na rzee. rozwoju gospodarki wodorowej
Minasterstwo Klimatu i Srodowiska
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