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O tym się mówi

Ogniwa paliwowe,
czyli

wodoru do pełna!
Źródła energii XXI wieku
W ostatnim czasie wiele mówi się o nowych
źródłach energii − ogniwach paliwowych.
Nazywa się je źródłami energii XXI wieku
i podkreśla zalety, w tym głównie brak to−
ksycznych odpadów. Zadowolenie, że XX−
wieczne źródła energii oparte w sumie na wę−
glu ustępują miejsca lepszym i czystszym
źródłom opartym na wodorze, wyrażają nie
tylko ekolodzy.
Nazwa ogniwo paliwowe (ang. fuel cell)
niewiele mówi. Tymczasem chodzi o rodzaj
baterii czy akumulatorów. Ogniwo paliwo−
we, podobnie jak bateria, jest źródłem prądu
stałego.

Historia i dzień dzisiejszy
Ogniwa paliwowe nie są nowym wynalaz−
kiem. Pierwsze takie ogniwo William Grove
zbudował w Anglii w roku 1839 (!). Jednak
dopiero w latach 50. i 60. XX wieku zainte−
resowano się nimi poważniej, a to w związku
z potrzebami przemysłu kosmicznego. Oka−
zało się, że już wtedy ogniwa paliwowe wy−
grały z kosztownymi i niebezpiecznymi
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ogniwami jądrowymi, zawierającymi sub−
stancje promieniotwórcze oraz z jeszcze
droższymi wówczas bateriami słonecznymi.
Ogniwa paliwowe instalowano w statkach
Gemini, Apollo; do dziś są wykorzystywane
w promach kosmicznych.
Te źródła energii znalazły także zastoso−
wania bardziej przyziemne. Wielkie ogniwa
paliwowe, dostarczające setek kilowatów,
a nawet kilku megawatów energii, mogące
służyć jako źródła awaryjnego zasilania dla
budynków, a nawet osiedli produkowane są
obecnie przez wiele firm. Kilka potężnych
ogniw paliwowych można zobaczyć na fo−
tografiach w artykule. Podejmuje się po−
ważne próby wykorzystania ogniw paliwo−
wych do napędu samochodów. Kilku pro−
ducentów samochodów i autobusów pre−
zentuje i zapowiada rychłe wprowadzenie
na rynek pojazdów z ogniwami paliwowy−
mi. Duże fotografie pokazują samochody
koncernu Daimler−Chrysler, w tym najnow−
szy Necar 5 zbudowany na bazie Mercede−
sa klasy A. Autobusy napędzane silnikami
elektrycznymi z ogniwami paliwowymi są
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Ogniwo firmy Ballard

Elektronika dla Wszystkich

O tym się mówi
Ostatnio wiele uwagi poświęca się też mi−
niaturowym ogniwom paliwowym, które
w przyszłości będą zasilać przenośne urzą−
dzenia elektroniczne, na przykład komputery,
telefony komórkowe, kamery wideo, konsole
do gier, itd.

Jak to działa, czyli
wodoru do pełna

Necar5

Instalacje paliwowe w Necar5

Hydrocycle − rower na wodór

testowane w kilku miastach
świata. Zadziwiającą nowością
są rowery i skutery wykorzy−
stujące ogniwa paliwowe i sil−
niki elektryczne.
Ogniwa paliwowe średniej
wielkości o mocach rzędu kilku
kilowatów będą wykorzystywa−
ne w gospodarstwach domo−
wych. Powstają i są testowane
liczne prototypy.

Patrząc ze strony użytkownika, ogniwo pali−
wowe zachowuje się jak typowa bateria, bądź
akumulator. Ma dwa bieguny i jest źródłem
prądu stałego. Nie jest jednak rodzajem aku−
mulatora, który jest cyklicznie ładowany prą−
dem i rozładowywany. Ogniwo paliwowe
jest ładowane, a właściwie tankowane... wo−
dorem lub metanolem. Zamienia energię che−
miczną paliwa na elektryczną. Rysunek 1
pokazuje w uproszczeniu zasadę działania.
Pod wpływem katalizatora atomy wodoru
rozszczepiają się na proton (H+) i elektron
(e−). Protony przechodzą przez elektrolit
i membranę oddzielającą elektrody wewnątrz
ogniwa. Elektrony nie mogą przejść przez tę
membranę i płyną od anody do katody na ze−
wnątrz ogniwa. Jest to prąd elektryczny,
który można wykorzystać. Na katodzie wo−
dór łączy się z tlenem z powietrza i produk−
tem reakcji jest woda (para wodna) i ciepło.
Znane są różne rodzaje ogniw paliwo−
wych, na przykład z kwasem fosforowym
(Phosphoric Acid), z membraną protono−
wą (PEM − Proton Exchange Membrane),
ze stopionym węglanem (Molten Carbona−
te), z tlenkiem (Solid Oxide Fuel Cells),
alkaliczne, bezpośrednio wykorzystujące
metanol (Direct Methanol Fuel Cells), czy
regeneracyjne (Regenerative Fuel Cells).

Rys. 1

Mają odmienną budowę, pracują
w różnych temperaturach i mają
różną sprawność.

Paliwo

Skuter z ogniwem paliwowym
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Autobus testowany w Georgetown USA
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Ostatecznie paliwem w omawia−
nych ogniwach jest zawsze wo−
dór. Niestety, choć jest on jednym
z najpopularniejszych pierwiast−
ków na Ziemi, występuje głównie
w związkach, przede wszystkim
jako woda. Można uzyskać wodór
z wody, ale w proces ten trzeba
włożyć znaczną ilość energii.
MEU
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Wytwarza się go w procesie elektrolizy wody
w instalacjach zawierających ogniwa sło−
neczne bądź elektrownie wiatrowe. Poszuku−
je się i wykorzystuje inne źródła wodoru.
Stosując dodatkowe urządzenia, można od−
dzielić i wykorzystać wodór zawarty w róż−
nych substancjach, np. w metanie,

metanolu, etanolu, węglowodorach, bioga−
zie, itp. Interesująco zapowiada się wytwa−
rzanie wodoru z pomocą bakterii lub alg oraz
dobranych enzymów.
Pomimo to, że pozyskiwanie wodoru mo−
że być dość skomplikowane oraz związane
z wytwarzaniem pewnych odpadów, i tak no−
we źródła energii okazują się bardziej przyja−
zne dla środowiska, niż dotychczasowe.

Przyszłość
Wiele wskazuje, iż ogniwa paliwowe, zarów−
no duże, jak i miniaturowe, mają przed sobą
świetlaną przyszłość. Co prawda najnowsze
baterie i różne akumulatory, zwłaszcza lito−
wo−jonowe, mają zadziwiająco dobre para−
Ogniwo 5kW Ballard

Ogniwo 3kW Manhattan Science

metry, o czym na co dzień przekonują się po−
siadacze najnowszych kamer, laptopów czy
telefonów komórkowych. Okazuje się jed−
nak, że ogniwa paliwowe pod wieloma
względami są jeszcze lepsze.
Przede wszystkim, w przeciwieństwie do
baterii, ogniwo paliwowe jest źródłem odna−
wialnym i może być wykorzystywane wielo−
krotnie. Bardzo ważną zaletą jest czas łado−
wania − najszybsze akumulatory ładowane są
w czasie co najmniej pół godziny, natomiast
ładowanie ogniw paliwowych trwa kilka se−
kund.
W skali globalnej dużą zaletą jest fakt, że
ogniwa paliwowe są zbudowane z materia−
łów przyjaznych środowisku i nie zawierają
trującego kadmu, rtęci czy ołowiu.
Poza tym gęstość energii najlepszych
ogniw litowo−jonowych sięga 300Wh/kg,
tymczasem ogniwa paliwowe oferują gęstość
energii 1000...20000Wh/kg. Oznacza to, że
ogniwo paliwowe o takich samych możliwo−
ściach może być znacznie mniejsze i lżejsze
od najlepszego akumulatora.
Obecnie główną barierą w ich szerokim
upowszechnieniu są wysokie ceny. Drugo−
rzędną rolę gra fakt, że do rozwiązania pozo−
stało jeszcze sporo problemów technologicz−
nych i że występują pewne zagrożenia zwią−
zane z ładowaniem.
Oczekuje się, że pierwsze laptopy zasila−
ne z ogniw paliwowych ukażą się już w bie−
żącym roku. Choć małe ogniwa paliwowe
występują, póki co, w postaci niezbyt licz−
nych prototypów, można się spodziewać, że
już za trzy...cztery lata stosunek ceny do
możliwości okaże się konkurencyjny i ogni−
wa paliwowe zaczną wypierać z rynku kla−
syczne akumulatory i baterie.
Piotr Górecki

Kto chciałby zdobyć więcej informacji na
aktualny temat, może zacząć od strony:
www.fuelcells.org
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