Wodór – paliwo przyszłości?
Alternatywne metody pozyskiwania wodoru

Andrzej Budziak

Kraków, 22.11.2018

Plan
• Wstęp – wodór (występowanie, własności fizykochemiczne)
• Wodór jako nośnik energii – przykłady

• Metody gromadzenia wodoru
• Produkcja wodoru
– metody konwencjonalne
– i niekonwencjonalne (w tym: biologiczne metody otrzymywania wodoru)

• Projekt instalacji do produkcji mikrobiologicznego wodoru i metanu w oparciu
o beztlenową fermentację bioodpadów i odpadów przemysłu
cukrowniczego…... (IFJ PAN), Biostrateg II NCBiR.
– Założenia projektu, Partnerzy, Zadania

– Realizacja zadań: badania, uzyskane wynik (IFJ PAN)

• Podsumowanie

Wodór to najbardziej
rozpowszechniony pierwiastek we
Wszechświecie
Główny składnik materii
barionowej

Wodór na Ziemi …
...w stanie wolnym

... w stanie związanym
Jako składnik związków chemicznych jest
trzecim najczęściej występującym
pierwiastkiem na Ziemi,
woda - węglowodory

O2
20.95%

O2
Si 46.4%
28.2%
Skład pierwiastkowy
skorupy ziemskiej
Skład pierwiastkowy
atmosfery ziemskiej

w 11 % składamy się
z wodoru
(wag)

Wodór – niektóre własności fizyczne i chemiczne
•
•
•
•
•
•

Jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, pozbawionym smaku
Tworzy bardzo trwałe cząsteczki dwuatomowe które w wysokich temperaturach
rozpadają się na pojedyncze atomy
Wodór, spośród wszystkich gazów, najlepiej przewodzi ciepło
Wykazuje dużą szybkość dyfuzji przez przegrody porowate, gumę
a nawet niektóre metale.
Wodór jest bardzo dobrym nośnikiem energii
Bardzo chętnie wchodzi w reakcje chemiczne, a w połączeniu z tlenem tworzy
mieszaninę silnie wybuchową

H2
Gęstość [g/ dm3]
Temperatura
samozapłonu [oC]
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[% obj. w powietrzu]
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Ciepło spalania

33 MJ/dm3

(ciecz)

Wodór – niektóre własności fizyczne i chemiczne
Obwód elektryczny

•

Może być wykorzystany do zasilania konwencjonalnych silników
spalinowych (zarówno jako składnik mieszanki paliwowej
(benzyna + wodór) czy samodzielne źródło paliwa

Paliwo - wlot

Powietrze - wlot

e-

H2

e-

H+ e

O2

•

Może być wykorzystany do wytwarzania energii elektrycznej w
ogniwach paliwowych (wodorowych) – do zasilania takiego
ogniwa potrzebny jest wodór i tlen (z powietrza)

H2

H+
H2O

Paliwo –
wylot/nadmiar

H2O
Anoda

Katoda

Membrana
(elektrolit polimerowy)

2H2 → 4H+ + 4e
O2 + 4e → 2O2−

OP 212A

2O2− + 4H+ → 2H2O

Ciekły tlen

Wodór gromadzony
w wodorkach metalu

Ogniwo paliwowe typu stos

https://pulaski.pl/en/polands-orka-submarine-program-part-1-the-hdw-class-212a214-submarinesthyssenkrupp-marine-systems/

Ogniwa paliwowe wykorzystano również w Toyocie Mirai
Masa własna
Zasilanie/napęd

Moc całkowita
Vmax, przysp
Typ samochodu
Akumulatory
Poj. zbiornika paliwa

1 kg H2  (9-10) Euro, Berlin
500 km  ~ 215 PLN
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toyota_Mirai
https://www.google.pl/search?q=toyota+mirai&tbm=isch&tbs=rimg..

Waga wodoru
czas napełniania
zbiorników
Tank storage
Zasięg
zużycie wodoru (d.
fabryczne)
zużycie wodoru (d.
testowe)
Debiut w
Japonii/Europie
Homologacja na
zbiorniki
Gwarancja na
ogniwa paliwowe
Og. paliwowe
gęstość mocy
OP membrana nawilżanie
Produkcja wody
Cena

Konkurencja

1850 kg
Wodór 5.0 / hybryda + ogniwa
paliwowe, napędzana przednia oś –
silnik synchroniczny
114 kW (155 kM)
180 km/h, 9.5s (0-100)km/h
elektryczny
NiMH, 34 cele, U = 244 V, 6.5 Ah
2 zbiorniki wodoru sprężonego do 70
MPa o łącznej pojemności 122,4 l
5.6 kg
3-4 min
5.7 % wag
Ok 500 km
0.8 kg / 100 km (autostrada)
1.7 kg / 100 km (miasto)
2014/ 2016
20 lat
10 lat (+ ?)

3.1 kW/dm3
Wewnętrzna cyrkulacja wody/ brak
systemów nawilżania
7L /100 km (autostrada)
Ok. $ 60 000

Hyundai ix35 Fuel Cell (2016)

Stacje tankowania wodorem w Europie… i na świecie
Targets for hydrogen stations
2020 2025
2030
35
80
100

https://ecomento.de/wp-content/uploads/2018/02/Wasserstoff-Tankstellen-Europa-2018.jpg

Tokyo

The Tokyo metropolitan government has decided
that the Athletes’ Village for the 2020 Olympic
and Paralympic Games will be made into a
“hydrogen town” where electricity and hot water
are supplied through hydrogen energy
http://worldtell.com/hydrogen-power-for-olympics-in-2020/

Innowacyjna instalacja do produkcji mikrobiologicznego wodoru i metanu w oparciu o
beztlenową fermentację bioodpadów i produktów ubocznych przemysłu
cukrowniczego, w tym sposoby wykorzystania uzyskanych gazowych biopaliw i
zapewnienie samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków w cukrowni.

Metody magazynowania wodoru

Wodorki metali – ’sponge’

LH2 - ciekły wodór (-250 C)
CGH2 - wysokie ciśnienia (700 – 800) bar

Oczekiwania od materiału gromadzącego wodór:
- Duża sprawność, stabilność i żywotność (ponad 1000 cykli ab/desorpcji)
- Krótki czas procesu ab-/desorpcji,

- Duża pojemność dla wodoru, przy niskim ciężarze własnym
- Temperatura pracy: ~ ( od -20 °C do 80 °C)
-

niskie ciśnienia pracy: 3 ÷ 30 bar

- Niski koszt produkcji/eksploatacji, nieszkodliwość dla środowiska.

PV = nRT

Metody otrzymywanie wodoru
Elektroliza 3.9% + Inne 0.1%
Reforming ropy naftowej
30%
Niektóre rafinerie już w 100 %
wykorzystują własny wodór
A potrzebują go więcej!

Reforming gazu ziemnego
(reforming parowy metanu)
48 %

Zgazowanie węgla
18 %

*reakcje oparte na reformingu parowym (700 - 1100) °C i obecności katalizatora metalicznego (Ni).

H2O + CH4  CO + 3H2 (-206kJ/mol)

endothermic (1 etap)

Dodatkowy wodór jest pozyskiwany w reakcji C0 z parą wodną w obecności katalizatora Cu lub Fe

CO + H2O  CO2 + H2

exothermic (2 etap)

Główne zapotrzebowanie na wodór (ponad 90 %) związane jest z produkcją
amoniaku, metanolu oraz wyrobów przemysłu petrochemicznego

Metody otrzymywanie wodoru - niekonwencjonalne

• Elektroliza wody  prąd elektryczny pochodzi z:
• Farm wiatrowych
• Farm słonecznych - ogniwa fotowoltaiczne,
• Przypływy i odpływy morza
• Hydroelektrownie
1kg H2  50…60 kWh
•

•

Technologia konwersji biomasy w procesach termochemicznych:
• Zgazowanie biomasy - jak w reformingu węgla (800-1100) C
• Piroliza - przekształcanie biomasy w mieszaninę gazową, frakcję ciekłą i węgiel drzewny pod
wpływem wysokiej temperatury 500-700 C bez udziału tlenu, a następnie reformingu parowego
• Nadkrytyczna konwersja biomasy do CO2 i H2 pod ciśnieniem krytycznym wody (22 MPa)
Procesy biologiczne:
• Biofotoliza niektóre glony i bakterie/sinice produkują wodór z wykorzystaniem światła słonecznego,
jako źródła energii
• Fermentacja bakteryjna…

Fermentacje bakteryjne.
Fermentacja jest rodzajem oddychania beztlenowego o niskiej wydajności energetycznej. W
zależności od dominującego produktu końcowego wyróżnia się typy fermentacji bakteryjnej:
• mlekową,
• propionową,
• alkoholowa,
•kwasów mieszanych (mrówkowa),
•masłowo-butanolowa.

Z punktu widzenia produkcji wodoru istotne są dwie ostatnie. W szczególności, podczas
fermentacji masłowo-butanolowej tworzy się:
• kwas masłowy,
• butanol,
• wodór, dwutlenek węgla
• kwas octowy
• oraz aceton, etanol, kwas mlekowy i inne związki organiczne.

Fermentację bakteryjną uważa się za jedną z najbardziej atrakcyjnych alternatywnych biologicznych
metod produkcji wodoru.
Ma jednak słabe punkty
• niska produktywność wodoru
poprawa poprzez wyhodowanie odpowiednich kultur bakteryjnych – inżynieria genetyczna
• tworzenie dużych ilości nieprzyjaznych dla środowiska, niegazowych produktów fermentacji.
poprawa poprzez wytwarzanie biometanu z niegazowych produktów fermentacji.
Połączenie tych dwóch aspektów może być opłacalne ekonomicznie!

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
http://dx.doi.org/10.5772/64645

Instalacja pilotażowa (bioreaktory o pojemności 30-50 litrów) wytwarzająca wodór i metan z melasy, produkt
uboczny przemysłu cukrowniczego, oparta na dwuetapowym fermentacji beztlenowej w warunkach mezofilnych.
Instalacja działa obecnie w jednej z polskich cukrowni w Dobrzelinie.
Początkowo wodór jest wytwarzany w procesach acidotogenezy w reaktorze ze złożem nieruchomym (PBR)
przez fermentującą melasę z udziałem mikroorganizmów wytwarzających wodór. Następnie, niegazowe produkty
organiczne z tego pierwszego etapu zasilają reaktor UASB, w którym metan (biogaz) jest wytwarzany przez
mikrobiologiczne kultury.

PBR

UASB

COD – chemical oxygen demand  indirectly measure the amount of organic compounds in water

Materiał – pożywkę stanowią odpady cukrowni: wysłodki, melasy, pozostałości roślinne – odpady
nie wykorzystywane w dalszych procesach
Same w sobie stanowią odpad nieobojętny dla środowiska
Pochodzenie Cukrownia Dobrzelin leżąca na trasie Warszawa - Poznań

Fotografie pochodzą z:
https://www.google.pl/search?q=cukrownia+dobrzelin
+zdj%C4%99cia+galeria+zdj%C4%99%C4%87&tbm=is
ch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwipsdbak
PneAhWKiIsKHYclAdYQsAR6BAgGEAE&biw=1920&b
ih=954

Uproszczony schemat blokowy linii technologicznej produkującej wodór i metan
z melasu – skala 200 x większa w stosunku do pracującej w Cukrowni Dobrzelin
Sole mineralne
+ melasa
+ woda
+……

Fermentacja
wodorowa

Mieszanina
H2 + CO2
H2O

Odsiarczanie

BIOCAT

Odciek kwaśny

Sole mineralne

Fermentacja
metanowa

H2 + CO2 ~ 60 m3

Elektrochemiczne
oczyszczanie i
sprężanie wodoru

Odciek

Dobowa produkcja
Wodoru: ok. 21 m3
Metanu: ok. 60 m3

Odpad CO2
H2 ~ 21 m3

Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
BIOSTRATEG2/297310/13/NCBiR/2016, realizacja: 2016-2019 (ext. 2020).
Innowacyjna instalacja do produkcji mikrobiologicznego wodoru i metanu w oparciu o
beztlenową fermentację bioodpadów i produktów ubocznych przemysłu cukrowniczego, w
tym sposoby wykorzystania uzyskanych gazowych biopaliw i zapewnienie
samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków w cukrowni.
1. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (IBB PAN) w Warszawie – lider projektu Prof. A. Sikora, koordynator
naukowy projektu. Area: mikrobiologia, biologia molekularna: mutanogeneza, wykorzstanie
mikroorganizmów do produkcji energii. Optymalizacja procesów produkcji wodoru i metanu z produktów
odpadowych cukrowni przez mikroorganizmy.
2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. (KSC SA) – partner przemysłowy, mgr inż. J. Piotrowski, koordynator
technologiczny. Budowa, uruchomienie i praca instalacji produkującej wodór i metan na drodze
fermentacji beztlenowej oraz opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego zapewniającego
samowystarczalność oczyszczalni ścieków w Cukrowni Dobrzelin.
3. Instytut Chemii Przemysłowej PAN (IChP PAN ) w Warszawie, Dr W. Tokarz, ogniwa paliwowe, procesy
elektrochemiczne. Produkcja prądu elektrycznego z biowodoru
4. Instytut Fizyki Jądrowej PAN (IFJ PAN) w Krakowie prof. Z. Łodziana, dr hab. A. Budziak, mgr inż. M.
Żurek (PhD), Obliczenia kwantowo-mechaniczne, badania własności fizykochemicznych wodorków
metali: doczyszczanie wodoru, gromadzenie wodoru w metalach
5. Politechnika Łódzka (PŁ) Dr hab. I. Witońska i dr inż. T. Maniecki. (Technologia chemiczna, adsorpcja i
kataliza). Katalityczna konwersja wodoru do użytecznych biokomponentów paliw napędowych.

Schemat technologiczny instalacji do produkcji wodoru i metanu metodą biotechnologiczną

Szczegółowy schemat instalacji jest zastrzeżony

Schemat automatycznej instalacji do absorpcji/desorpcji wodorków metali
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PP – przetworniki ciśnienia, PT – termopara, MV – zawory ręczne, EV – zawory elektropneumatyczne

Własność: A. Budziak/M. Żurek

Realizacja projektu – test automatycznej magistrali do wodorowania, sterownik,
wizualizacja pracy układu na monitorze, rozbudowa dotychczasowego - ręcznego
układu do wodorowania, bezpieczna szafa na butle z H2 , H2 + CO2,…

…rozbudowa klastra obliczeniowego, budowa stanowiska do wytopu próbek
metalicznych w piecu łukowym, projekt i realizacja zbiorników na wodór

Rysunek 1. Klaster obliczeniowy DELL jako część infrastruktury
obliczeniowej NZ31, IFJ-PAN. Jeden z blade’ów dedykowany jest
obliczeniom własności związków międzymetalicznych
magazynujących wodór na potrzeby zadania 6. Lokalizacja IFJ-PAN,
Kraków.

Rysunek 2. Piec łukowy MAM-1 (centralna część zdjęcia) do wytopu
związków międzymetalicznych magazynujących wodór na potrzeby
zadania 6. Lokalizacja IFJ-PAN, Kraków.
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Schemat cylindra: mgr inż. J. Kotuła, IFJ PAN

Absorpcja wodoru w metalach

molekuła wodoru
atom metalu
T1<T2<T3

α – roztwór stały wodoru
w MHx
(0 < x < 0.1)

Izotermy p-c-T, Konstrukcja Van’t Hoffa

1) Kryterium Westlake’a
Promień dostępnej luki:
r > 0.37 Å
2

2) Kryterium Switendick’a
Odległość między najbliższymi
atomami wodoru :
d > 2.1 Å

Nasycenie wodorem
β – wodorek MHx
x = 1, 2, 3 ...

Gęstość wodoru:
rVM < 300 g/dm3
rLH2 = 70 g/dm3
Andreas Züttel, Switzerland, 11/29/2018

AB5  LaNi5 - izotermy sorpcyjne (p-c-T)
20
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Dobra tolerancja na niskie zanieczyszczenie wodorem O2 lub H2O.
CO, CO2, CH4 silnie wpływają na odwracalność właściwości magazynowania
wodoru.
Podstawiając Ni innym pierwiastkiem można wpłynąć na właściwości sorpcyjne
nowych związków. (LaNi5 → LaNi5-xMx)

Rozważaliśmy podstawienie 34 pierwiastków w pozycji zajmowanej przez Ni
LaNi5

Ni (2c)
Ni (3g)
La (1a)
LaNi4.75M0.25
•

Obliczenia kwantowo-mechaniczne własności 35 stopów na bazie
LaNi5 (Z. Łodziana, DFT)

•
•
•

Wyliczono: konfiguracje podstawników w sieci krystalicznej
Zmianę gęstości (objętości) wynikłą z podstawienia
Zmianę entalpii tworzenia struktury nawodorowanej

Z. Łodziana

Zmiana objętości komórki elementarnej

Większość pierwiastków preferuje pozycję 3g
3g sites

2c sites

Zmiana entalpii tworzenia

∆𝐸 = 𝐸0 (LaNi4.75𝑀0.25H7−𝐸0(LaNi4.75 𝑀0.25)
− (𝐸0 (La Ni5H7 )−𝐸0(LaNi5 )

W przypadku pierwiastków takich jak Ag,
B, Co, Fe, Ga, Pd, Sb, W lub Zn zmiana
entalpii tworzenia wodorków mieści się w
zakresie ± 0,05 eV (~ 4,8 kJ / mol).

Badania XRD i pcT dla wybranych stopów
100
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Sample

Space group

a [Å]

c [Å]

Hdes
kJ/mol H

Sdes
J/(molH*K)

LaNi5

P6/mmm

5.019(3)

3.9883

-16.0(1)

-55.3(5)

LaNi4.75Ag0.25(a)

P6/mmm

5.024(6)(a)

3.9872(a)

-16.3(2)

-56(1)

LaNi4.75Fe0.25

P6/mmm

5.023(3)

3.9902

-15.4(2)

-53(1)

LaNi4.75Bi0.25
BiLa(b)

P63/mmm
*Fm-3m

5.014(5)
*6.5834

4.0005

-15.9(1)

-56.9(1)

LaNi4.75Pb0.25

P6/mmm

5.020(4)

3.9795

-15.6(1)

-54.5(6)

LaNi4.75Mg0.25

P6/mmm

5.017(4)

3.9867

-15.2(2)

-54(1)

LaNi4.75Si0.25

P6/mmm

5.012(3)

3.9890

-16.4(4)

-55(2)

LaNi4.8Sn0.2(c)
LaNi4.75Al0.25(d)

P6/mmm

5.051(2)

4.031(3)

P6/mmm

5.025(2)

4.003(3)

Wyniki prezentowane w: Z. Łodziana, A. Dębski, G. Cios, A. Budziak. Ternary LaNi4.75M0.25 hydrogen storage alloys: surface segregation, hydrogen sorption
and thermodynamic stability. International Journal of Hydrogen Energy, (13.11.2018 accepted to print)

Dalsze badania w zakresie projektu Biostrateg II
•
•

•
•

Optymalizacja stopu metalicznego w kierunku odporności na zanieczyszczenia (CO 2, CO)
wykorzystując gazy wzorcowe oraz te dostarczone z Cukrowni Dobrzelin
Optymalizacja konstrukcji zbiornika na wodór:
• rozmiar,
• sposób lokowania materiału w zbiorniku,
• wymiana ciepła,
• pomiar naprężeń w zbiorniku,
• badania neutronograficzne (tomografia neutronowa)
Udoskonalanie automatycznej magistrali do wodorowania.
Testy układu do wodorowania w Dobrzelinie

Podsumowanie
Wodór, z uwagi na swe wyjątkowe zalety ma ogromny potencjał by być ‚paliwem’ przyszłości.
Produkcja
Przede wszystkim należy myśleć o pozyskiwaniu wodoru w procesach elektrolizy oraz z odpadów zwłaszcza tych
zawierających duże ilości węglowodorów (przyjmuje się, że wszystkie substancje zawierające powyżej 10%
wagowo wodoru pierwiastkowego będziemy uważać za nośniki paliwa wodorowego).
Energetyka
Już dzisiaj ogniwa paliwowe osiągają moc powyżej 100 kW (w zespołach, powyżej 50 MW)
Mobilność:
Prognozy UE: do 2050 r samochody spalinowe mają być zastąpione niespalinowymi
Prawo
Konieczne jest ujednolicenie prawa EU z prawem Polski, gdyż na dzień dzisiejszy:
• Brak szczególnych wymagań lub zakazów strefowych dla magazynów wodorowych, instalacji do produkcji
wodoru w planach zagospodarowania przestrzennego.
• Brak ujednolicenia w przypadku parkowania i podróży samochodów zasilanych wodorem.
• Brak norm dla maksymalnego limitu ilości i ciśnienia dla H2.
• Pochodzenie paliwa - brak wiążącego lub jednolitego systemu certyfikacji gwarancji dla H2.
• Brak standardów do pomiaru jakości H2
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