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METALURGIA WODOROWA – SK£ADOWA
WODOROWEJ

CYWILIZACJI

Noœnikiem energii spe³niaj¹cym wymagania i oczekiwania zrównowa¿onego rozwoju ludzkoœci jest wodór, bowiem pozwala on na nowe, rewolucyjne podejœcie do produkcji i dystrybucji energii w stopniu minimalnym degraduj¹cym œrodowisko naturalne. Daje to pocz¹tek nowego etapu funkcjonowania Ziemi, zwanego cywilizacj¹ wodorow¹. Rozwój cywilizacji wodorowej zale¿y od technologii produkcji wodoru, jego transportu, magazynowania
i rozmaitych form praktycznej aplikacji.
Wykazano, ¿e:
– Udoskonalenie wodorowych ogniw paliwowych prowadzi do zaistnienia mo¿liwoœci zindywidualizowania
i zdecentralizowania oraz poszerzenia dostêpu do systemów zasilania w elektrycznoœæ.
– Wodór w metalurgii staje siê jednym z wa¿niejszych reagentów pozwalaj¹cych na otrzymywanie metali z tlenków, siarczków, chlorków i fluorków przy zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych.
– Zastosowanie wodoru w metalurgii surowcowej ¿elaza w zasadniczy sposób przeobra¿¹ obecne metody produkcji stali.
– Sk³adow¹ metalurgii wodorowej jest produkcja stopów magazynuj¹cych wodór i nanomateria³ów, niezbêdnych w budowie m.in. ogniw paliwowych.
Powodzenie szybkiego spo¿ytkowania tych elementów cywilizacji wodorowej wymaga szerokiego zaanga¿owania siê do miêdzynarodowej wspó³pracy wielu krajów na poziomie rz¹dów.
S³owa kluczowe: cywilizacja wodorowa, metalurgia wodorowa, ogniwa paliwowe, zrównowa¿ony rozwój, nanomateria³y

HYDROGEN METALLURGY – CONSTITUENT OF HYDROGEN
CIVILISATION
The energy carrier that meets the requirements and expectations of the sustainable development of mankind is hydrogen because it allows the new, revolutionary attitude to energy production and distribution, which degrades the
environment to a minimum extent. This gives rise to a new stage of Earth’s functioning, called the hydrogen civilisation. Development of the hydrogen civilisation depends on production technology of hydrogen, its transportation,
storage and various forms of practical application. It was demonstrated that:
– Improvement in hydrogen fuel cells results in the opportunity to individualise and decentralise as well as
extend the access to the electric power supply systems.
– Hydrogen in metallurgy becomes one of the most important reagents to allow obtaining metals from oxides, sulphides, chlorides and fluorides, while reducing the emission of greenhouse gases.
– The use of hydrogen in ferrous raw material metallurgy will to a large extent transform the current steelmaking
methods.
– The constituent of hydrogen metallurgy is production of alloys that store hydrogen and nanomaterials necessary in construction of, among other things, fuel cells.
The success of quick use of these hydrogen civilisation elements requires wide involvement in the international cooperation among many countries on the governmental level.
Key words: hydrogen civilisation, hydrogen metallurgy, fuel cells, sustainable development, nanomaterials

WSTÊP
W ostatnich dziesiêciu latach rozpoczêto w ca³ym œwiecie bilansowanie zasobów naturalnych i ludzkich celem
ustalenia naukowych podstaw perspektyw rozwoju naszego globu [1–7, 32].
Bilansowanie to ju¿ w 2002 roku wyjawi³o nastêpuj¹ce
wielce niepokoj¹ce zjawiska, a mianowicie:
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Akademii Górniczo-Hutniczej, d³ugoletni cz³onek i przewodnicz¹cy Rady Naukowej Instytutu Metalurgii ¯elaza im. Stanis³awa Staszica.
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– szybkie wyczerpywanie siê naturalnych zasobów surowców pierwotnych (rud metali, paliw sta³ych, ciek³ych
i gazowych i innych),
– wyraŸne zmiany klimatyczne (ocieplenie) zwi¹zane
z emisj¹ gazów cieplarnianych (g³ównie CO2),
– coraz ostrzejsze problemy zaopatrzenia i produkcji
energii, wywo³ane intensywnym rozwojem przemys³owym i cywilizacyjnym,
– gromadzenie siê coraz wiêkszych iloœci odpadów przemys³owych i komunalnych, wymagaj¹cych ogromnych
powierzchni do ich sk³adowania i podobnie jak emisja
gazów cieplarnianych w du¿ej mierze szkodliwych dla
naturalnego œrodowiska cz³owieka.
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Klamr¹ spinaj¹c¹ te zjawiska jest problem zaopatrzenia
œwiata w energiê ekologicznie przyjazn¹ (tj. w mo¿liwie
minimalnym stopniu szkodz¹ce i degraduj¹ce naturalne
œrodowisko).
Ostatnio, kryzys ekonomiczny w prawie wszystkich krajach wywo³uje koniecznoœæ poszukiwania skutecznych
œrodków przeciwdzia³ania spadkowi produkcji, bezrobociu i rosn¹cemu niezadowoleniu spo³eczeñstw.
Na rys. 1 wg danych Arno [5] przedstawiono bilans energetyczny œwiata w 2005 roku na podstawie danych The International Energy Agency. Z danych tych wynika, ¿e na
11.434 miliony TOE (tony umownej ropy równowa¿nej ok.
42 GJ ) z rozmaitych Ÿróde³ energii wykorzystuje siê 7.912
TOE (69,2%), a 3.512 TOE (30,8%) stanowi¹ rozmaite straty.
Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e z ca³kowitej konsumpcji
energii przypada:
– 2.092 TOE (26,45%) na przemys³,
– 2.183 TOE (27,58%) na transport,
– 1.951 TOE (24,66%) na mieszkalnictwo,
– pozosta³e 21,3% wykorzystuj¹ handel, rolnictwo, leœnictwo, rybo³ówstwo i us³ugi.
Bilans energetyczny z ka¿dym rokiem ulega zmianom,
np. w 2003 roku udzia³ wêgli w pierwotnych Ÿród³ach energii wynosi³ ok. 27,8%, a ju¿ w 2005 roku tylko 25,9% i ta tendencja spadkowa bêdzie siê dalej utrzymywaæ. Natomiast
udzia³ odnawialnych Ÿróde³ energii w ogólnym bilansie
energetycznym œwiata bêdzie stale wzrastaæ.
Pocz¹wszy od ogólnoœwiatowych ustaleñ w Kyoto [4]
w wielu krajach m.in. w Unii Europejskiej [10–12, 17, 19,
27, 31–33] rozpoczêto planowanie i przygotowanie do
wprowadzenia tzw. zrównowa¿onego rozwoju (angielski
termin sustainable development – skrót SD). Definicjê
SD mo¿na uj¹æ nastêpuj¹co:
SD jest to rozwój, który zaspakaja teraŸniejsze potrzeby ludzkoœci bez stwarzania problemów, które
mog³yby utrudniæ lub uniemo¿liwiæ zaspokojenie potrzeb przysz³ych pokoleñ.
SD opiera siê na starannym zbilansowaniu potrzeb
i dysponowanych mo¿liwoœci, obejmuj¹cy cztery grupy
dzia³añ, w zakresie:
– zapewnienia ekonomicznego wzrostu,
– racjonalnej gospodarki zasobami ludzkimi i materialnymi,
– rozwoju socjalnej równoœci , zapewniaj¹cej powszechny
dostêp do dóbr,
– ochrony naturalnego œrodowiska na globie.
Bez uzyskiwania po¿¹danych efektów ekonomicznych,
ale i nie za cenê rabunkowej gospodarki zasobami nie jest
mo¿liwe zaspokajanie potrzeb spo³ecznych ani zabezpieczenie w³aœciwej ochrony œrodowiska.
Jest to szczególnie wa¿ne w dobie tzw. globalizacji rynku œwiatowego. Globalizacja bowiem oznacza zwiêkszenie
liberalizacji wymiany handlowej przy wyraŸnych tendencjach integracyjnych w obszarze ekonomii i polityki, nawet
bardzo ró¿nych systemów spo³eczno-gospodarczych.
Ogromn¹ przy tym rolê odgrywaj¹ masowe œrodki komunikacji oraz postêpuj¹ca informatyzacja spo³eczeñstw (m.in.
Internet).
Innymi s³owy globalizacja gospodarki oznacza powstanie gospodarki œwiatowej, w której istnieje mo¿liwoœæ swobodnego przep³ywu produktów, kapita³ów, us³ug , technologii, si³y roboczej oraz innowacyjnoœci ludzkiej.
Te atrybuty globalizacji œwiatowej wymuszaj¹ niejako
rewizjê dotychczasowego sposobu produkcji i dystrybucji
wszelakich dóbr w kierunku rozwoju coraz oszczêdniej-
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szych energetycznie, mechanicznie, materia³owo i ekologicznych technologii, opartych o stale rosn¹c¹ innowacyjnoœæ ludzk¹. Jako przyk³ad wystarczy przytoczyæ rozwój
telefonii komórkowej; dziœ na œwiecie funkcjonuje ponad
1,5 mld aparatów, a rocznie przybywa ponad 0,5 mld nowych. Ich niezbêdnym elementem jest bateria (ogniwo)
³adowalna. £adowanie baterii wymaga tanich i ³atwo dostêpnych Ÿróde³ elektrycznoœci. £¹czy siê to bezpoœrednio,
jak dalej wyka¿emy, z szybkim rozwojem gospodarki wodorem.
W odniesieniu do hutnictwa ¿elaza i stali SD oznacza takie dzia³ania jak:
– zwiêkszenie konkurencyjnoœci wyrobów hutniczych
przy polepszeniu ich jakoœci i zakresu zastosowania,
– sta³e obni¿anie kosztów produkcji, zwi¹zane ze wzrostem wydajnoœci linii produkcyjnych, oszczêdnoœciami
materia³ów i energii oraz racjonaln¹ organizacj¹,
– zmniejszanie energoch³onnoœci procesów hutniczych
przez doskonalenie konstrukcji urz¹dzeñ i nowe rozwi¹zania technologiczne,
– systematyczne ograniczanie emisji CO2, tlenków siarki
i azotu, py³ów oraz innych szkodliwych substancji,
– minimalizowanie odpadów produkcyjnych i intensyfikacja ich utylizacji,
– szerokie wprowadzanie systemów informatycznych do
zarz¹dzania, organizacji, kontroli oraz sterowania produkcj¹ i technologi¹,
– zapewnienie pe³nej równoœci os³on socjalnych dla zatrudnionych.
Hutnictwo ¿elaza i stali obok znacz¹cej materia³oi energoch³onnoœci jest równie¿ du¿ym emitorem gazów
cieplarnianych. Przyjmuj¹c, ¿e w 2008 roku emisja CO2 wynosi³a od 1,6–2,0 t/t stali surowej, to przy produkcji globalnej w œwiecie ok. 1,3 mld t stali surowej hutnictwo wyemitowa³o od 2,08 do 2,6 mld t CO2. Gdyby nie uda³o siê zmniejszyæ tej emisji, to przewidywana w 2050 roku globalna produkcja stali na poziomie 2,8–3,0 mld t dawa³aby emisjê CO2
na poziomie 4,48–6,0 mld ton.
Zanotowany na pocz¹tku 2009 roku spadek ca³kowitej
produkcji stali o ok. 22,8% (wg danych EU) zosta³ wywo³any nie tylko przez kryzys ekonomiczny, lecz tak¿e przez
rozpoczêcie zmian strukturalnych i technologicznych pod
naciskiem coraz ostrzejszych wymagañ energetycznych
i ekologicznych.
Zasadniczym elementem umo¿liwiaj¹cym rewizjê dotychczasowych metod produkcji jest szerokie zastosowanie wodoru jako noœnika energii i skutecznego reagenta
w wielu procesach technologicznych hutnictwa ¿elaza.

CYWILIZACJA WODOROWA
W literaturze [2, 8, 9] coraz czêœciej omówione zjawiska
nazywa siê pocz¹tkiem cywilizacji wodorowej, a jedn¹ z jej
sk³adowych jest metalurgia wodorowa.
Istot¹ cywilizacji wodorowej jest dokonanie rewolucji
eko-humanistycznej w podejœciu do form produkcji i wykorzystywania energii w taki sposób, aby te dzia³ania by³y
w minimalnym stopniu ekologicznie szkodliwe. W³aœnie
takim noœnikiem energii jest wodór, a rys. 2 obrazuje
schemat jak wyprodukowany z wody wodór i wykorzystany w urz¹dzeniach energetycznych jako produkt daje ponownie wodê (parê wodn¹) z niewielk¹ iloœci¹ innych odpadów.
Wyrzykowski [9] powstaj¹c¹ cywilizacjê wodorow¹ nazywa cywilizacj¹ HI (Hydrogen Information), pokazuj¹c ¿e
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Znaczenie polskie angielskich terminów na schemacie.
Coal – wêgiel; Crude oil – surowa ropa; Gas – gaz; Hydro – energia wodna; Geothermal – energia geotermiczna, solar – energia s³oneczna itp.;Combustible Renawables and Waste – palne odnawialne I odpady; Elektricity plants – elektrownie; CHP Plants – elektrownie wêglowe; Heat Plants –
ciep³ownie; Gas Works – stacje gazowe; Petroleum Rafineries – rafinerie ropy; Coal Transformation – przeróbka wêgla; Liquefation Plants – fabryki
up³ynniania paliw; Others transformation – inne przemiany Ÿróde³ energii; Own Use – w³asne wykorzystanie; Distribution Losses – straty dystrybucji;
Non-Energy Use – nie enrgetyczne wykorzystanie;Total Losses – straty ca³kowite; (mtoe) in million tones of oil equivalent on a net calorific value basis – (mln ton) w milionach ton ekwiwalentu ropy wg czystej kalorycznej bazy jej wartosæi;TPES Total Primary Energy Supply – ca³kowite zaopatrzenie w energiê pierwotn¹; TFC – ca³kowita koñcowa konsumpcja; Industry – przemys³;Transport – transport; Residential – mieszkalnictwo; Trade
Commerce, Services – wymiana towarowa, handel, us³ugi; Agriculture/ Forestry – rolnictwo/gospodarka leœna; Fishing – rybo³óstwo; Non Specified
– nie skonkretyzowane (inne pozosta³e).

Rys. 1. Przyk³adowy œwiatowy bilans energetyczny na rok 2005 wg A.Arno [5]
Fig. 1. Example of the world energy balance in 2005 according to A.Arno [5]

Rys. 2. Schemat roli wodoru w energetyce œwiatowej w erze
cywilizacji wodorowej
Fig. 2. Diagram of the role hydrogen plays in the world power industry at the age of hydrogen civilisation

wodór jest podstawowym Ÿród³em energii i informacji we
wspó³czesnym œwiecie.
Podstaw¹ cywilizacji wodorowej jest produkcja i rozmaite sposoby wykorzystania wodoru. Gospodarka wodorem
obejmuje piêæ obszarów dzia³añ (co pokazuje schemat na
rys. 3), a mianowicie:

1) poszukiwania i uzyskania Ÿróde³ energii i zwi¹zków
chemicznych zawieraj¹cych wodór w postaci paliw kopalnych (wêgiel, ropa, gaz ziemny), energii atomowej,
biomateria³ów, odnawialnych Ÿróde³ energii (s³oneczna, wiatrowa, wodna itp),
2) produkcji wodoru rozmaitymi metodami,
3) transportu i dystrybucji wyprodukowanego wodoru,
4) magazynowania wodoru,
5) wykorzystania wodoru w najrozmaitszych urz¹dzeniach i technologiach.
We wszystkich piêciu obszarach gospodarki wodorem
wystêpuj¹ ró¿ne problemy techniczne, technologiczne
i ekonomiczne. Istniej¹ bowiem mity, ¿e wodór jest paliwem i reagentem trudnym w produkcji, transporcie i aplikacji [10]. Jak udowodniono w USA, w wyniku analizy
NASA, w ci¹gu ostatnich 30 lat przy transporcie ciek³ego
wodoru nie zanotowano ani jednego przypadku wybuchu.
Benzyna jest 22 razy bardziej eksplozywna ni¿ ciek³y wodór. Wodór mo¿e byæ transportowany istniej¹cymi ruroci¹gami gazowymi, co w wielu przypadkach nie wymaga³oby nowych inwestycji.
Produkcja wodoru
Na rys. 4 przedstawiono bilansowe dane o œwiatowej
produkcji wodoru z ró¿nych Ÿróde³. Obecn¹ wielkoœæ 45
mln t wodoru ocenia siê na ponad 360 mld EU, ale ceny wodoru mog¹ siê znacznie wahaæ w zale¿noœci od cen surowca i metody jego produkcji. Prognozy na 2010 rok przewiduj¹ podwojenie produkcji wodoru elektrolitycznego.
W tablicy 1 zebrano ogóln¹ charakterystykê przemys³owych metod produkcji wodoru, przy czym cztery ostatnie
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Rys. 3. Podstawowe wêz³y gospodarki wodorem
Fig. 3. Basic hydrogen management centres

sposoby znajduj¹ siê w pocz¹tkowych stadiach rozwoju
i wdra¿ania. W ostatniej kolumnie tablicy 1 podano jakie
zagro¿enie dla naturalnego œrodowiska mo¿e stanowiæ
ka¿da metoda.
Poszczególne procesy produkcji wodoru s¹ dobrze i wyczerpuj¹co opisane w licznej literaturze fachowej [11, 12,
33] i tutaj nie bêd¹ omawiane.
Transport wodoru

Rys. 4. Wzrost œwiatowej produkcji wodoru od 2000 do 2006
roku
Fig. 4. Growth in the world hydrogen production from
2000 to 2006

Transport wyprodukowanego wodoru mo¿e odbywaæ siê
w analogiczny sposób jak dotychczasowy przesy³ gazu
ziemnego, ropy i innych chemikalii.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e w ruroci¹gach ¿eliwnych i stalowych wodór mo¿e reagowaæ z materia³em ruroci¹gu powoduj¹c kruchoœæ wodorow¹ i powodowaæ zagro¿enie pêkniêæ. Jak wykazuj¹ jednak doœwiadczenia

Tablica 1. Zestawienie metod produkcji wodoru – ogólna charakterystyka
Table 1. Summary of hydrogen production methods – general characteristics
METODA

WSAD

RÓD£O ENERGII

EMISJA CO2

Reforming par¹ CH4 + H2O = CO + 3H2,
CO + H2O = CO2 + H2

PROCES

Gaz ziemny

Wysokotemperaturowa
para wodna

Nieznaczna przy
sekwestracji CO2

Termochemiczny rozk³ad pary

Woda

Ciep³o z reaktorów
j¹drowych

Bez emisji

Gazyfikacji

Wêgiel, biomasa

Para wodna i tlen o wysokiiej temperaturze i
ciœnieniu

Nieznaczna przy
sekwestracji CO2

Pyroliza
CH4 + ENERGIA = 2 H2 + Csadza

Biomasa

Para wodna o umiarkowanej temperaturze

Nieznaczna przy
sekwestracji CO2

Elektroliza
H2O + elektrycznoœæ =O2 + H2

Woda

Elektrycznoœæ z odnawialnych Ÿróde³

Bez emisji

Elektroliza
H2O + elektrycznoœæ =O2 + H2

Woda

Elektrycznoœæ z wêgla,
ropy i gazu ziemnego

Emisja CO2 w si³owniach

Fotoelektroche-miczny

Woda

Energia s³oneczna

Bez emisji

Termiczna

Elektrochemiczna

Biologiczna

Fotobiologiczy

Woda, niektóre algi

Energia s³oneczna

Bez emisji

Beztlenowe przemiany

Biomasa

Wysokie temperatury

Nieznaczna emisja

Fermentacyjny mikroorganizmów

Biomasa

Wysokie temperatury

Nieznaczna emisja
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Belgii, Holandii i Francji ok. 1000 km takiego ruroci¹gu
wodorowego od kilku lat pracuje bezawaryjnie.
W przypadku zderzeñ cystern, przewo¿¹cych ciek³y wodór wyst¹piæ mo¿e znacznie mniejsze niebezpieczeñstwo
wybuchu w porównaniu z uszkodzeniami cystern z benzyn¹. Wodór bowiem bardzo szybko ulatnia siê i rozprzestrzenia w atmosferze.
Magazynowanie wodoru
Ciek³y wodór magazynuje siê w zbiornikach metalowych
lub kompozytowych, odpowiednio sch³adzanych, bowiem
skraplanie siê wodoru nastêpuje przy temperaturach poni¿ej minus 253oC.
Jeden gram wodoru w normalnych warunkach zajmuje
objêtoœæ 11,2 litra, co powoduje koniecznoœæ jego sprê¿ania do kilkuset atmosfer, aby zmagazynowaæ wiêksz¹
masê wodoru. Takie zbiorniki stosuje siê do przechowywania sprê¿onego wodoru gazowego. Sposób ten jest prostszy i mniej energoch³onny ani¿eli magazynowanie wodoru
kriogenicznego.
Wielk¹ przysz³oœæ, na podstawie dotychczasowych prób
i wdro¿eñ, prognozuje siê dla jednej ze sk³adowych metalurgii wodorowej jak¹ jest produkcja stopów i nanomateria³ów maj¹cych w³aœciwoœæ magazynowania wodoru
[13–15, 34–36]. Do takich stopów zaliczyæ mo¿na uk³ady
Fe-Ti,Mg2Ni,ZrV2,LaNi5 oraz inne. Stopy te mog¹ absorbowaæ wodór, g³ównie w wyniku tworzenia wodorków metali.
W tablicy 2 zestawiono przyk³adowe dane o mo¿liwoœci
magazynowania wodoru przez niektóre stopy metali. Przy
udziale masowym wodoru w stopie nie przekraczaj¹cym
kilku procent liczba zmagazynowanych atomów wodoru
w jednostce objêtoœci jest oko³o 6-krotnie wiêksza ni¿ liczba atomów gazowego wodoru przy ciœnieniu 200 barów.
Obok stopów metalicznych noœnikiem magazynuj¹cym
wodór mog¹ byæ wodorki niemetali, a przede wszystkim
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– reagent przy produkcji rozmaitych chemikalii i lekarstw.
Jak ju¿ wspomniano, sam wodór jako paliwo i reagent
nie jest szkodliwy dla otoczenia, bowiem produktem tych
reakcji jest woda. Jednak¿e jeszcze dzisiaj jego bezpoœrednie wykorzystanie w si³owniach jest nieop³acalne w
porównaniu ze stosowaniem wêgla, ropy czy gazu ziemnego.
Ogniwa paliwowe
Znacznie bardziej po¿ytecznym i perspektywicznym
jest zastosowanie wodoru w ogniwach paliwowych [21–
23]. Wodorowe ogniwa paliwowe s¹ urz¹dzeniami, które
w wyniku reakcji elektrochemicznych chemiczn¹ energiê
wodoru zamieniaj¹ na pr¹d elektryczny. Ogniwa wodorowe mog¹ byæ u¿yte do zasilania odpowiednich urz¹dzeñ
stacjonarnych i mobilnych i do ³adowania rozmaitych typów baterii.
Istotê pracy ogniwa paliwowego ilustruje rys. 5. Wodór
wprowadzony do ogniwa na powierzchniach anody traci
elektrony daj¹c dodatnie jony H+. Jony te przep³ywaj¹
przez elektrolit ku katodzie. W wyniku rekombinacji jonów
wodorowych z tlenem powstaje woda i pewna iloœæ ciep³a.
Elektrony e- musz¹ wracaæ do ogniwa dla zamkniêcia obwodu elektrycznego i uczestniczenia w przemianie elektrochemicznej.
W praktyce stosuje siê nastêpuj¹ce rodzaje wodorowych
ogniw paliwowych, a mianowicie:

Tablica 2. Magazynowanie wodoru w niektórych stopach
Table 2. Hydrogen storage in some alloys
Materia³

Liczba atomów
H/cm3.1022

% mas. H

6

1,89

0,99

100

FeTiH2
H2(g),200 bar
H2(l),20 K, -253 C

4,2

100

H2(s), 4,2 K, -269 C

5,3

100

LaNi5H6

5,5

1,37

Mg2NiH4

5,9

3,6

MgH2

6,5

7,6

amoniak – NH3.
Zastosowania wodoru
Obecnie przemys³owo produkowany wodór jest stosowany g³ównie jako:
– reduktor w metalurgii ¿elaza i metali nie¿elaznych,
– paliwo w si³owniach (g³ównie w postaci wêglowodorów),
– paliwo do napêdów hybrydowych pojazdów, g³ównie samochodowych,
– paliwo do statków kosmicznych,
– reagent w stacjonarnych ogniwach paliwowych (skrót
FC- fuel cell),
– reagent w mobilnych (przenoœnych) ogniwach paliwowych,

Rys. 5. Schemat pracy wodorowego ogniwa paliwowego
Fig. 5. Diagram of hydrogen fuel cell operation

– ze sta³ym elektrolitem tlenkowym typu SOFC (Solid Oxide Fuel Cell), rys. 6,
– z membranow¹ wymian¹ protonów typu PEM (Proton
Exchange Membrane), rys. 7,
– alkaliczne, typu AFC (Alkaline Fuel Cell), rys. 8,
– ciek³e wêglanowe typy MCFC ( Molten Caronate Fuel
Cell), rys. 9.
W tablicy 3 zestawiono ogóln¹ charakterystykê wodorowych ogniw paliwowych oraz podano ich zasadnicze obszary praktycznych zastosowañ.
W erze cywilizacji wodorowej szczególn¹ uwagê przywi¹zuje siê do produkcji wodoru z odnawialnych Ÿróde³
energii z wykorzystaniem nanotechnologii konstrukcyjnej
i materia³owej daj¹cej wodór do rozmaitych aplikacji.
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Rys. 6. Wodorowe ogniwo paliwowe z sta³ym elektrolitem
typu SOFC
Fig. 6. Hydrogen fuel cell with solid electrolyte of SOFC
type

Prace IM¯ 4 (2009)

Rys. 9. Schemat wodorowego wêglanowego ogniwa paliwoweg
Fig. 9. Diagram of carbonate hydrogen fuel cell

Rys. 10. Schemat p³askiego ogniwa paliwowego typu SOFC
Fig. 10. Diagram of flat hydrogen fuel cell of SOFC type

Rys. 7. Wodorowe ogniwo paliwowe typu PEM
Fig. 7. Hydrogen fuel cell of PEM-type

Rys. 11. Schemat budowy rurowego ogniwa paliwowego typu
SOFC lub PEM
Fig. 11. Structure diagram of tube hydrogen fuel cell of
SOFC or PEM type

Schemat takiej bezpoœredniej produkcji wodoru przedstawia rys. 12 [5]. Procesy zaznaczone na tym rysunku znajduj¹ siê w fazie rozwoju, a ich pe³ne wdro¿enie przewiduje
siê na lata 2030–2040.

Rys. 8. Wodorowe alkaliczne ogniwo paliwowe
Fig. 8. Alkaline hydrogen fuel cell

Rozwój wodorowych ogniw paliwowych, stanowi¹cych
ju¿ dziœ podstawê cywilizacji wodorowej prowadzi do
wspomnianej rewolucji energetycznej i eko-humanistycznej œwiata, a wyrazi siê ona przez:

Prace IM¯ 4 (2009)
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1. zindywidualizowanie i zdecentralizowanie systemów
zasilania w elektrycznoœæ i ciep³o ca³ego globu, czego
istotê pokazuje rys. 13,

2. zwiêkszenie dostêpu do elektrycznoœci, a wiêc i do informacji oraz wy¿szego poziomu ¿ycia ludzi w obszarach pozbawionych si³owni i sieci energetycznych;

Rys. 12. Schemat produkcji wodoru z odnawialnych jej Ÿróde³
z wykorzystaniem nanotechnologii konstrukcyjno-materia³owej, bez koniecznoœci produkcji energii elektrycznej
(wg A. Arno [5])
Fig.12. Diagram of hydrogen production from its renewable sources using the construction and material nanotechnology, without the need of electric energy production (according to A.Arno [5])

Rys. 13. Schematyczny obraz mo¿liwych zastosowañ wodorowych ogniw paliwowych w cywilizacji ludzkiej jako indywidualnych dostarczycieli energii (wg A. Arno [5])
Fig. 13. Schematic image of possible applications of hydrogen fuel cells in human civilisation as the individual energy suppliers (according to A.Arno [5])

Tablica 3. Charakterystyka wodorowych ogniw paliwowych
Table 3. Characteristics of hydrogen fuel cells

Typ ogniwa

Elektrody

Elektrolit

Sprawnoœæ
energetyczna,
moc,
temperatura pracy

SOFC – ogniwo ze
sta³ym elektrolitem
tlenkowym

Stopy metali,
nano materia³y
metaliczne

Tlenek cyrkonu, stabilizowany itrem, tak¿e inna
ceramika tlenkowa

50–80 %,
> 100 kW,
600–1000oC

AFC – zasadowe OP

Stopy metali

Roztwór KOH

50 – 75%,
300 W-50 kW,
ok. 100–300oC

PEM – z membran¹
wymiany protonów

Platyna i inne
stopy metali, nano
materia³y

Polimery w stanie sta³ym

35–65 %,
50- 250 kW,
ok. 100oC

Si³ownie ma³ej mocy, motoryzacja,
i aparatura medyczna pomiarowa,
OP i baterie przenoœne

MCFC – ogniwa
wêglanowe

Anoda-Ni-Cr;
Katoda –NiO-Li

Ciek³e wêglany Li, K i Na

40–55%,
ok. 200 MW,
600–700oC

Kogeneracja ciep³a i mocy,
rozmaite procesy technologiczne
w chemii i metalurgii

PAFC – ogniwa
z kwasem
fosoforowym

Modyfikowana platyna, nano materia³y metaliczne

Kwas fosforowy

30–50%,
ok. 20 kW,
150–250oC

Zastosowania

Du¿e si³ownie, Kogeneracja ciep³a
i mocy( ciep³ownie i si³ownie),
mieszkalnictwo, napêdy pojazdów,
militaria
Kosmonautyka, transport, ³odzie
podwodne, pojazdy pancerne

Kogeneracja ciep³a i mocy, osiedla
mieszkaniowe, budynki u¿ytecznoœci publicznej,

Tablica 4. Stan metod produkcji ¿elaza i perspektywy rozwoju zastosowañ wodoru jako zasadniczego reduktora
Table 4. State of iron production methods and prospects for using hydrogen as the essential reducer
Metoda, proces
otrzymywania ¿elaza

Liczba jednostek
produkcyjnych,
dane na 2007/2008

Zdolnoœæ
produkcyjna,
Mt/rok

G³ówny reduktor

Wielkopiecowy

600

950

Koks + wodór

Bezpoœrednia redukcja
(typu Midrex i tp)

90

52

Koks, gaz ziemny + wodór

Bezpoœrednia redukcja
(typu Smelting
Reduction)

350

15

Wêgiel, gaz redukcyjny,
wodór*)

50–80 %, rozwijana,
2020 –2030

Mini wielkie piece

108

14

Wêgiel drzewny,
Wodór *)

20–30 %, próby,
2040 –2050

Corex,Finex, Hismelt
Tecnored i inne

15

0,03- 5,0

Gaz, wêgiel, koks, wodór,
plazma wodorowa

40–90%, intensywnie rozwijane
i wdra¿ane, 2015–2030

*)

Przewidywane docelowe wprowadzanie wodoru

Horyzont czasowy wdro¿enia na
skalê przemys³ow¹ redukcji
wodorem w %, lata
20–40%, przygotowywana,
2030– 2050

*)

*)

50–60 %, rozwijana,
2020–2030
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dot¹d ok. 1,7 mld ludzi pozostaje bez dostêpu do elektrycznoœci,
3. poprawê stanu œrodowiska naturalnego i ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych.
METALURGIA WODOROWA
W tradycyjnej metalurgii ¿elaza i stali zasadniczymi
procesami s¹: redukcja, utlenianie i rafinacja, a w nich
istotn¹ rolê odgrywaj¹ wêgiel i tlen z trochê pobocznym
udzia³em wodoru (g³ównie w postaci wêglowodorów).
W nowych niezwykle intensywnie rozwijanych metodach otrzymywania ¿elaza, stali i innych metali coraz wiêksze znaczenia ma wodór jako podstawowy reduktor tlenków, siarczków, chlorków i fluorków [16].
Wszystkie te procesy, w których celowo stosuje siê
wodór nazywa siê metalurgi¹ wodorow¹.
Do metalurgii wodorowej zalicza siê nie tylko procesy
hutniczego otrzymywania metali, lecz tak¿e procesy produkcji stopów, magazynuj¹cych wodór, oznaczanych jako
HSA (Hydrogen Storage Alloys) oraz nanomateria³y niezbêdne dla pracy wodorowych ogniw paliwowych.
Wodór jest doskona³ym reduktorem tlenków metali,
a jego powinowactwo do tlenu w porównaniu do powinowactwa niektórych wa¿nych w metalurgii ¿elaza pierwiastków przedstawia rys. 14. Powinowactwo to wyra¿a
siê zmian¹ standardowej entalpii swobodnej DG0 = RT ln
pO2 reakcji utleniania. Im DG0 jest przy danej temperaturze bardziej ujemne, tym wiêksze jest powinowactwo danego pierwiastka do tlenu.
Zmiana DG0 jako funkcja temperatury dla reakcji wodoru z tlenem:
4 H(g) + O2 = 2 H2O
4H

+

-

+ 4 e = 2 H2O

le¿y przy temperaturach wy¿szych od 500oC znacznie poni¿ej wartoœci wszystkich innych reakcji (rys. 14). Dowodzi to, ¿e w kontakcie z tlenkami nawet tak trwa³ymi jak
Al2O3, MgO, CaO i SiO2 wodór bêdzie wykazywa³ w³aœciwoœci redukuj¹ce, produktami reakcji redukcji jest woda
w odró¿nieniu od reduktorów wêglowych(C i CO) daj¹cych
emisjê CO2.
W skali przemys³owej poprzez redukcjê wodorem ró¿nych tlenków mo¿na otrzymaæ :
– metale w stanie ciek³ym, takie jak np. Sn, In, Hg, Ga,
– metale w stanie sta³ym, takie jak np. Fe, Co, Ni, Cu, Mo,
W, Os, Ir, Pt, Pb i inne,

Rys. 14. Powinowactwo do tlenu wodoru i niektórych wa¿nych w metalurgii ¿elaza pierwiastków
Fig. 14. Affinity of hydrogen and some elements important
in ferrous metallurgy to oxygen

– metale w postaci par i gazów, jak np. Zn, Na, K, Cs.
W odniesieniu do ca³ej tablicy uk³adu okresowego mo¿liwoœci redukcji wodorem obrazuje rys. 15 , na którym odpowiednimi kolorami zaznaczono redukcjê tlenków do metali
w powy¿szych trzech stanach skupienia. W analogiczny
sposób mo¿na oceniæ termodynamiczne mo¿liwoœci redukcji wodorem siarczków, chlorków i fluorków [16].
W tablicy 4 zestawiono prawdopodobne perspektywy
wykorzystania wodoru jako zasadniczego reduktora

Rys. 15. Redukcja tlenków wodorem, schemat ogólny produktów reakcji redukcji przy ciœnieniu H2 równym 1 atm.
Fig. 15. Oxide reduction with hydrogen, general diagram of reduction products at H2 pressure of 1 atm.
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Rys. 16. Schemat bezpoœredniego otrzymywania stali z rud z u¿yciem wodoru
Fig. 16. Diagram of obtaining steels directly from ores using hydrogen
Tablica 5. Zu¿ycie energii w poszczególnych procesach
metalurgii ¿elaza [17]
Table 5. Energy consumption in individual ferrous metallurgy processes [17]
Zu¿ycie energii, GJ/t stali
Proces

Praktyczne

TeoretyczPraktyczne
ne minimalminimalne
ne

Wielkopiecowy

13 –14

10,4

9,8

Konwertorowy
(BOF)

0

(0,5)

(1,0)

Elektryczny
³ukowy ( EAF)

2,1 – 2,4

1,6

1,3

Walcowanie na
gor¹co

2,0 – 2,4

0,09

Walcowanie na
zimno

1,0 – 1,4

0,2

0,02

Suma

18,1 – 20,2

17,29

12,15

0,03

w procesach metalurgii ¿elaza. Najwiêkszy udzia³ wodoru
jako reduktora bêdzie mia³ miejsce w metodach redukcji
bezpoœredniej rud w latach 2020–2030. Znacznie póŸniej
wodór zastêpowaæ bêdzie koks i gaz ziemny [17, 18, 24, 26,
27].
Na otrzymanie 1 kg wodoru zu¿ywa siê ok. 46 kWh energii (dla elektrolizy przy 70% jej sprawnoœci). Przy
oszczêdnoœciach energii w hutnictwie ok. 5,0 GJ/t mo¿na
by wyprodukowaæ ok. 1,2 kg wodoru /t stali czyli 13,6 Nm3
H2 /t stali.
Z danych tablicy 4 wynika, ¿e istotnym zmianom ulegnie
technologia otrzymywania ¿elaza i innych metali, bowiem
coraz szersze stosowanie wodoru jako g³ównego reagenta,
a w niektórych wêz³ach cyklu produkcyjnego jako paliwa,
pozwala na:
– du¿¹ sprawnoœæ i wysok¹ szybkoœæ redukcji tlenków ju¿
w stosunkowo niskich temperaturach,
– wprowadzanie wodoru nie tylko do wielkiego pieca, ale
i wielu urz¹dzeñ bezpoœredniej redukcji rud, eliminuj¹c
czêœciowo lub ca³kowicie coraz dro¿szy koks metalurgiczny,

Rys. 17. Istota procesu RESC otrzymywania wodoru w wyniku reakcji z g¹bk¹ ¿elazn¹(SIR)
Fig. 17. The essence of RESC process for obtaining hydrogen as a result of reaction with iron sponge (SIR)

– wyraŸnie ograniczyæ emisjê gazów cieplarnianych,
– przerabiaæ rudy o zmiennym bogactwie.
Na rys. 16 przedstawiono schemat produkcji stali bezpoœrednio z rudy bez stosowania koksu. Proces ten, jako
pewna odmiana metody Finex, jest szybko rozwijany w kilku krajach [18, 22, 24, 25].
Interesuj¹c¹ i perspektywiczn¹ metodê produkcji ¿elaza
i wodoru opracowano na Uniwersytecie Technologicznym
w Grazu [28, 29]. Proces ten nazwano RESC (reformer
sponge iron cycle). Istotê jego ilustruje schemat na rys. 17.
Proces RESC obejmuje cykliczne wspó³dzia³anie dwóch
uk³adów reakcyjnych, w których w cyklu zamkniêtym wykonuje siê:
– najpierw w metodzie redukcyjnej reforming wprowadzonych wêglowodorów, a powstaj¹ce gazy redukcyjne (CO
i H2) redukuj¹ tlenki ¿elaza do Fe metalicznego, przy
czym powstaj¹ce ¿elazo g¹bczaste wykazuje w³asnoœci
katalityczne dla reformingu wêglowodorów;
– potem w metodzie utleniaj¹cej przy dalszym katalitycznym dzia³aniu g¹bki ¿elaznej nastêpuje dysocjacja pary
wodnej na wodór i tlen, który utlenia ¿elazo do magnetytu.
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Powstaj¹cy w ten sposób cyklicznie wodór mo¿e byæ odbierany do zastosowañ na zewn¹trz uk³adu reakcyjnego.
Obydwa uk³ady pracuj¹ przy tej samej temperaturze ok.
800oC, a podgrzewanie prowadzi siê przez spalanie niskokalorycznego gazu z metody redukcyjnej i ewentualnym,
w razie potrzeby, niewielkim dodatkiem paliwa z zewn¹trz. Sprawnoœæ takiego cyklu mo¿e dochodziæ nawet
do 80%.
Zasadnicz¹ wad¹ procesu jest stosunkowo szybka dezaktywacja sproszkowanej g¹bki ¿elaznej i po kilkudziesiêciu cyklach przestaje ona wykazywaæ w³aœciwoœci katalityczne. Zu¿yt¹ g¹bkê ¿elazn¹ wykorzystuje siê jako wsad
do wytopów stali w elektrycznych piecach ³ukowych.
Rosn¹ce zapotrzebowanie na stopy typu HSA oraz na
nanomateria³y kszta³tuje szybko rozwijaj¹c¹ siê dziedzinê
metalurgii wodorowej, zwan¹ niekiedy chemiczn¹ metalurgi¹ wodorow¹. Obejmuje ona:
– badania strukturalne HSA i nanomateria³y,
– polepszenie w³aœciwoœci powierzchniowych materia³ów, decyduj¹cych o mo¿liwoœci absorpcji wodoru,
– opracowanie konstrukcji elektrod i katalizatorów,
– dalsze rozwijanie systemów magazynowania wodoru,
– opracowanie coraz doskonalszych ogniw paliwowych
i baterii.
Z powy¿szego krótkiego przegl¹du problematyki metalurgii wodorowej wprost wynika ogromne zapotrzebowanie na innowacyjnoœæ. St¹d w takich krajach jak USA, Kanada, Japonia, Indie, Chiny, a tak¿e ostatnio w UE (w postaci agencji EHA – European Hydrogen Agency) funkcjonuj¹ agencje rz¹dowe do spraw cywilizacji wodorowej.
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PODSUMOWANIE
Wychodz¹c z potrzeb energetycznych i materia³owych
oraz wymagañ ekologicznych w œwiecie stwierdzono, ¿e
w dobie globalizacji produkcji i handlu zaspokojenie tych
potrzeb mo¿liwe jest przy zrównowa¿onym rozwoju ludzkoœci.
Zrównowa¿ony rozwój daje pocz¹tek nowego etapu
funkcjonowania Ziemi, zwanego cywilizacj¹ wodorow¹,
której istot¹ jest nowe, rewolucyjne podejœcie do produkcji
i dystrybucji energii i innych dóbr, tak aby w jak najmniejszym stopniu degradowa³o naturalne œrodowisko cz³owieka. Noœnikiem energii spe³niaj¹cym takie wymagania
i oczekiwania jest wodór.
Rozwój cywilizacji wodorowej zale¿y od ekonomicznej
produkcji wodoru, jego transportu, magazynowania i rozmaitych form praktycznej aplikacji. Udoskonalenie wodorowych ogniw paliwowych prowadzi do zaistnienia mo¿liwoœci zindywidualizowania i zdecentralizowania oraz poszerzenia dostêpu do systemów zasilania w elektrycznoœæ.
Wykazano, ¿e wodór w metalurgii staje siê jednym z wa¿niejszych reagentów pozwalaj¹cych na otrzymywanie
metali z tlenków, siarczków, chlorków i fluorków przy
zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych.
Zarysowano przewidywane zmiany jakie przyniesie zastosowanie wodoru w metalurgii surowcowej ¿elaza.
Zmiany te w zasadniczy sposób przeobra¿¹ obecne metody produkcji stali.
Pokazano, ¿e sk³adow¹ metalurgii wodorowej jest produkcja stopów magazynuj¹cych wodór i nanomateria³ów,
niezbêdnych w budowie m.in. ogniw paliwowych.
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