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Wstęp
Istotnym wyzwaniem dla europej-

skiej polityki transportowej i energetycz-
nej, związanej z wdrażaniem nowych
technologii, jest poprawa sprawności
energetycznej pojazdów i zwiększenie
stopnia wykorzystania energii odnawial-
nej. Uzasadnieniem dla tych działań, jak
podkreślono w Białej Księdze z 1997 r.1,
jest konieczność przeciwdziałania za-
nieczyszczeniu powietrza i zmianom kli-
matycznym oraz poprawy bezpieczeń-
stwa energetycznego Unii Europejskiej
i konkurencyjności gospodarki. Przy-
szłościowym kierunkiem wykorzystania
energii odnawialnej jest zastosowanie
technologii wykorzystujących wodór.
Obecnie są one jednak zbyt koszto-
chłonne i w krótkim okresie trudne bę-
dzie ich komercyjne zastosowanie. Pra-
ce prowadzone przez liczne ośrodki na-
ukowe i badawcze pozwalają jednak
przypuszczać, że w perspektywie dłu-
gookresowej wodór będzie głównym
źródłem energii odnawialnej. Według
optymistycznych prognoz w 2030 r. po-
łowa lekkich pojazdów samochodo-
wych będzie zasilana wodorem2 .

Istotnym kierunkiem działań zmie-
rzających do zwiększenia stopnia wy-
korzystania technologii wodorowych
w napędzie autobusów jest projekt

CHIC (ang. Clean Hydrogen in Euro-
pean Cities – czysty wodór w miastach
europejskich). Sprzyja on pełnej ko-
mercjalizacji i wprowadzaniu na rynek
autobusów FCH (Fuel Cell Hydrogen),
czyli napędzanych wodorowymi ogni-
wami paliwowymi. Obejmuje on wyko-
rzystanie 26 autobusów wodorowych
w codziennej eksploatacji na regular-
nych liniach w pięciu dużych, europej-
skich miastach.

Projekt CHIC wspierają władze od-
powiedzialne za komunikację miejską
w Argowii (Szwajcaria), Bolzano (Wło-
chy), Londynie (Wielka Brytania), Medio-
lanie (Włochy) i Oslo (Norwegia). Pro-
jekt jest współfinansowany przez unijną
organizację FCH JU (Joint Undertaking
for Fuel Cells and Hydrogen – Wspólne
Przedsięwzięcie na rzecz Ogniw Paliwo-
wych i Technologii Wodorowych). War-
tość tego wsparcia wynosi 26 mln euro.

Rozwój technologii wodorowych
w napędzie autobusów miejskich
Ryszard Wołoszyn, Magdalena Dyr

w ramach programu CHIC

Fot. 1. Autobus Mercedes-Benz Citaro FuelCELL Hybrid

Fot. 2. W ramach projektu HyFLEET:CUTE komunikację miejską Berlina obsługiwało 14 auto-
busów MAN Lion’s City z napędem wodorowym
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W projekcie CHIC uczestniczy 25
partnerów z całej Europy, w tym part-
nerów przemysłowych ds. zasilania po-
jazdów i infrastruktury paliwowej. Ba-
zuje on na promowaniu tworzenia
i stopniowym wprowadzaniu floty zło-
żonej z autobusów FCH, niezbędnych
do jej funkcjonowania stacji wodoro-
wych oraz specjalnej infrastruktury. Au-
tobusy dla projektu CHIC będą dostar-
czane przez trzech producentów (Mer-
cedes-Benz, Wright i Van Hool), a w roz-
wój infrastruktury wodorowej będą za-
angażowane główne przedsiębiorstwa
przemysłowe z całego świata.

Projekty unijne wspierające
technologie wodorowe
w napędzie autobusów

Projekt CHIC jest kolejnym krokiem
w kierunku komercjalizacji, społecznej
akceptacji i powszechnego wprowa-
dzenia autobusów napędzanych wo-
dorowymi ogniwami pal iwowymi
w Europie oraz uzyskiwania korzyści
środowiskowych i ekonomicznych,
które może przynieść pełne wdrożenie
tej technologii. Wcześniej realizowane
były projekty FCH (Fuel Cell Hydrogen),
HyFLEET:CUTE oraz CUTE.

Projekt HyFLEET:CUTE obejmo-
wał obsługę 47 autobusów wodoro-
wych w regularnych usługach trans-
portowych na trzech kontynentach.
Projekt rozpoczął się w 2006 r., a za-
kończył pod koniec 2009. Jego celem
było zróżnicowanie oraz zredukowa-
nie zużycia energii w systemach
transportowych przez rozwój nowych
technologii autobusów wodorowych
oszczędzających paliwo, a także
opracowanie czystej, wydajnej i bez-
piecznej produkcji i dystrybucji wodo-
ru jako paliwa transportowego. Pro-
jekt ten był współfinansowany przez
Komisję Europejską i 31 partnerów
przemysłowych w ramach Szóstego
Programu Ramowego.

CUTE: Czysty Transport
Miejski w Europie

Program CUTE (The Clean Urban
Transport for Europe – Czysty Transport
Miejski w Europie) to unijny projekt, któ-
ry obejmował rozwój i testowanie 27 au-
tobusów Mercedes Citaro napędza-
nych ogniwami paliwowymi – po
3 w każdym z dziewięciu miast w Euro-
pie. Jego celem było wykazanie wyko-
nalności innowacyjnego, energoosz-
czędnego oraz czystego miejskiego

systemu transportu publicznego. Róż-
norodne produkcje wodorowe oraz in-
frastruktura tankowania zostały wpro-
wadzone w każdym z tych miast. Pro-
jekt wprowadził praktyczne zastosowa-
nie odnawialnych źródeł energii w sys-
temach transportowych. Dzięki projek-
towi znacznie wzrosła społeczna ak-
ceptacja wobec systemu transportowe-
go opartego na technologii wodoru
i ogniw paliwowych. CUTE przyczynił
się również do rozwoju bezpieczeństwa
dostawy energii dla Unii Europejskiej
oraz wzmocnienia konkurencyjności
przemysłu UE, co doprowadziło do po-
wstania nowych miejsc pracy, a w przy-
szłości ma się przyczynić do realizacji
zobowiązań Protokołu z Kioto przez
państwa członkowskie.

Idea i cele projektu CHIC
Projekt CHIC przewiduje stworzenie

partnerstwa między miastami, które
wcześniej zdobyły już doświadczenia
związane z autobusami napędzanymi
wodorem, a 14 nowymi miastami i re-
gionami z całej Europy, które dopiero
rozważają wprowadzenie tej technolo-
gii. Partnerstwo to ułatwi skuteczne
i sprawne wdrożenie i rozwój nowych
systemów. CHIC jest również powiąza-
ny z podobnymi projektami w Berlinie,
Kolonii i Hamburgu (Niemcy) oraz Whi-
stler (Kanada). Udostępnią one swoje
wyniki, tak aby miasta CHIC mogły wy-
korzystać ich rozległą wiedzę i doświad-
czenie w eksploatacji autobusów wodo-
rowych we flotach transportu publiczne-
go. Te projekty są w pełni finansowane

Fot. 3. Testowane w ramach projektu HyFLEET:CUTE autobusy Mercedes Citaro i MAN Lion’s
City w zajezdni w Luksemburgu

Fot. 4. Testy autobusów Mercedes Citaro w ramach programu CUTE w latach 2001-2006
potwierdziły celowość stosowania technologii wodorowej w komunikacji miejskiej
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z innych źródeł, przez co zwielokrotni
się wpływ funduszy do CHIC pochodzą-
cych z przemysłu i Unii Europejskiej.

Ważną częścią projektu będzie
ocena środowiskowych, ekonomicz-
nych i społecznych skutków korzysta-
nia z autobusów napędzanych wodo-
rem. Wodór może być pozyskiwany
różnymi metodami, także z wykorzy-
staniem odnawialnych źródeł energii.
Ogniwa paliwowe wykorzystują go do
produkcji energii elektrycznej. Pod-
czas tego procesu emitują one jedy-
nie parę wodną. Wodór i ogniwa pali-
wowe mogą przy tym odgrywać
istotną rolę, jeśli chodzi o redukcję
lokalnego zanieczyszczenia powie-
trza oraz dekarbonizację sytemu
transportowego w Europie, jak rów-
nież zmniejszenie uzależnienia euro-
pejskich systemów transportowych
od paliw kopalnych. Transport wodo-
rowy jest obecnie w stanie spełnić
wymagania powstające przy obsłu-
dze zwykłych autobusów oraz lekkich
pojazdów pasażerskich i użytkowych.

CHIC ma na celu wdrożenie najnow-
szej generacji autobusów hybrydowych
napędzanych ogniwami paliwowymi,
w oparciu o sukcesy testów pierwszej
i drugiej generacji autobusów FCH, w tym
projektów CUTE i HyFLEET:CUTE. Jego
nadrzędnym celem jest przygotowanie
do komercjalizacji technologii ogniw
paliwowych dla autobusów hybrydowo-
wodorowych i związanych z nimi roz-
wiązań infrastruktury począwszy od
2015 r. W konsekwencji projekt CHIC
przyczyni się do:
o wdrożenia czystej mobilności miej-

skiej w pięciu głównych regionach
europejskich, wykorzystując 26 au-
tobusów napędzanych wodorem
i ogniwami paliwowymi w średnich
flotach oraz rozbudowując systemy
infrastruktury wodorowej,

o rozwoju systemów czystego trans-
portu publicznego w miastach oraz
zrealizowania planów działań na
rzecz mobilności w 14 regionach
europejskich,

o ochrony i przekazywania kluczowej
wiedzy z poprzednich projektów
związanych z technologią ogniw
paliwowych oraz aktywnej współ-
pracy ze wszystkimi partnerami
CHIC, tym samym znacznie przy-
spieszając realizację Wspólnych
Inicjatyw Technologicznych (JTI –
Joint Technology Initiatives) i celów
Komisji Europejskiej,

o głębszego zrozumienia społeczne-
go dla ekologicznych autobusów
wodorowych z technologią ogniw
paliwowych, prowadząc do zwięk-
szenia politycznej akceptacji i za-
angażowania.

Strategia realizacji CHIC
Strategia realizacji CHIC opiera się

na stopniowym wprowadzaniu autobu-
sów, w których stosuje się wodorowe
ogniwa paliwowe (FCH – Fuel Cell Hy-
drogen) oraz wspieraniu rozwoju infra-
struktury wodorowej w Europie. Projekt
ten obejmuje 4 etapy.

W etapie 0 uczestniczyły miasta
Hamburg, Kolonia i Berlin (Niemcy) oraz
Whistler (Kanada). W tym etapie brało
udział 37 autobusów napędzanych
ogniwami paliwowymi. Miasta te mają
znaczną wiedzę i doświadczenie w za-
kresie wykorzystania pojazdów z napę-
dem wodorowym. Tą wiedzą i doświad-
czeniem podzielą się z partnerami
CHIC. Zostały one nazwane „liderami
i nauczycielami”.

W realizowanym obecnie etapie 1
uczestniczą Argowia, Bolzano, Londyn,
Mediolan i Oslo. Te miasta są „sercem”
CHIC – powiększającego się centrum
transportu wodorowego w Europie. Wy-
korzystywać one będą w transporcie
publicznym minimum 26 nowych auto-
busów, napędzanych wodorowymi
ogniwami paliwowymi oraz zbudują in-
nowacyjną infrastrukturę wodorową.
Symbolizują one ekspansję transportu
wodorowego.

W etapie 2 weźmie udział co najmniej
14 regionów z Francji, Hiszpanii, Wiel-
kiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Belgii,
Włoch, Finlandii, Szwecji, Czech, Słowe-
nii, Polski i Węgier. Te regiony będą re-
prezentowane przez jedno wiodące mia-
sto w tym projekcie. Wybrane regiony
wyraziły już polityczną zgodę na zaan-
gażowanie w eksploatację autobusów
wodorowych. Regiony fazy drugiej będą
następną generacją liderów i nauczycie-
li. Regiony te będą mogły korzystać
z pakietów edukacyjnych opracowanych
w etapach 0 i 1. Eksperci będą wspierali
władze regionów w opracowywaniu in-
dywidualnych rozwiązań wykorzystania
wodoru do napędu autobusów.

Przykładem regionu, który będzie
uczestniczył w drugim etapie projektu
CHIC jest niemiecki Rhein-Main z mia-
stem wiodącym Frankfurt. Ten przemysło-
wy region dysponuje nadwyżką wodoru
w ilości ponad 30 mln m3 otrzymywanego

jako produkt uboczny z przemysłowej
elektrolizy chloru. Po oczyszczeniu
wodór jest dostarczany linią przesyłową
o długości 1,7 km do stacji tankowania
zlokalizowanej w południowej części
strefy przemysłowej. Dysponuje ona
dystrybutorem, z którego można tanko-
wać wodór o ciśnieniu 350 i 700 barów.
Umożliwia to szybkie tankowanie au-
tobusów. Dystrybutor z ciśnieniem
700 barów wyposażony jest w zgodny
z poziomem A standardu SAE system
łączności na podczerwień pomiędzy
automatem tankującym a pojazdem.
Umożliwia to zatankowanie ok. 5 kg
wodoru w ciągu 3 minut do zbiornika
FCV. Stacja wyposażona jest także
w dystrybutory tankowania ciekłego wo-
doru. Napełnianie zbiorników odbywa
się analogicznie, jak olejem napędo-
wym czy benzyną. Ten dystrybutor
może być także wykorzystywany do
obsługi autobusów.

W ramach drugiego etapu projektu
CHIC we Frankfurcie wybudowana zo-
stanie stacja tankowania wodorem
w strefie miejskiej. Poprawi to dostęp-
ność tego paliwa zarówno dla samocho-
dów osobowych, jak i autobusów.

Technologia wodorowych
ogniw paliwowych jako
źródło napędu w autobusach

Wodór to najbardziej rozpowszech-
niony pierwiastek na Ziemi i we wszech-
świecie. Podobnie jak elektryczność jest
on nośnikiem energii. Dzięki wysokiej gę-
stości energii grawimetrycznej (prawie
trzy razy większej niż w przypadku ben-
zyny) oraz niskiej masie jest doskona-
łym i bezpiecznym środkiem magazyno-
wania energii będącym w stanie prze-
chowywać duże ilości sporadycznie od-
nawialnej energii, która nie może być
zaabsorbowana przez sieć wysokiego
napięcia.

Wodór był stosowany jako gaz prze-
mysłowy od ponad stu lat. W 2000 r.
światowa produkcja wodoru była szaco-
wana na ok. 500 mld Nm3, z czego ok.
60 mld w Unii Europejskiej. Większość
tego gazu była produktem ubocznym
procesów przemysłowych w zakładach
chemicznych i petrochemicznych, możli-
wym do wykorzystania na miejscu.
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Ze względu na niską objętościową gę-
stość energii, wodór jest przechowywa-
ny i transportowany w postaci skompre-
sowanego gazu (CGH2) lub w stanie
skroplonym (LH2) w temperaturze ok.
-253oC. Niski punkt wrzenia wodoru czy-
ni skraplanie bardzo energochłonnym.

Większość wodoru jest stosowana
jako surowiec do produkcji szerokiego
wachlarza substancji (tzn. do celów in-
nych niż energetyczne). Chodzi głównie
o syntezę amoniaku i metanolu, ale tak-
że o produkcję żelaza i stali, obróbkę
olejów i tłuszczów jadalnych, przemysł
szklany i elektroniczny itp.

Większość pośredniego zastosowa-
nia wodoru do produkcji energii to pe-
trochemiczna hydratacja konwencjonal-
nych paliw. Wprowadzenie regulacji do-
tyczących zawartości siarki w paliwach
oraz zmniejszenia emisji szkodliwych
substancji z pojazdów drogowych
w Ameryce Północnej i Europie dopro-
wadziły do wzrostu popytu na wodór
w sektorze transportu.

Bezpośrednie wykorzystanie wodo-
ru do celów energetycznych polega
głównie na generowaniu energii i cie-
pła. Ten sektor odgrywa jednak obec-
nie drugorzędną rolę. Prawdopodobnie
zmieni się to w nadchodzących deka-
dach, kiedy wodór ma szansę stać się
nośnikiem energii równie ważnym jak
elektryczność przy zasilaniu pojazdów
napędzanych ogniwami paliwowymi,
włączając w to autobusy.

Technologią wykorzystującą wodór
do napędów autobusów, zyskującą co-
raz większą popularność, są wodorowe
ogniwa paliwowe. Zastosowanie w nich
wodoru i tlenu pozwala na wytworzenie
w procesie elektrochemicznym energii
elektrycznej napędzającej silnik elek-
tryczny autobusu. Pojedyncze ogniwo
paliwowe składa się z elektrolitu umiesz-
czonego pomiędzy anodą a katodą. Ist-
nieją różne typy ogniw paliwowych. Przy-
kładem może być ogniwo z membraną
do wymiany protonów. W ogniwach tych
wodór jest dostarczany do anody, gdzie
katalizator oddziela ujemnie naładowa-
ne elektrony w wodorze od dodatnio
naładowanych protonów. Protony prze-
chodzą przez membranę do katody, na-
tomiast elektrony, które znajdują się po
stronie anody nie mogą przejść przez
membranę do dodatnio naładowanej
katody. Przechodzą więc przez obwód
elektryczny, aby dotrzeć do drugiej stro-
ny ogniwa. Ten proces wytwarza prąd
elektryczny. Na katodzie tlen z powietrza

reaguje z elektronami i protonami, wy-
twarzając wodę i ciepło. Aby wygenero-
wać wystarczającą ilość energii do na-
pędu autobusu, wiele pojedynczych
ogniw paliwowych jest ze sobą połączo-
nych i wzmocnionych w stosach.

Objętościowa gęstość energii wodo-
ru w stanie gazowym, jak wynika z po-
równania w tabeli, w warunkach normal-
nych jest znacznie niższa niż benzyny
czy oleju napędowego. Wodór musi być
zatem kompresowany w celu zreduko-
wania wielkości magazynów stacji tan-
kowania, sprostania ograniczeniom
przestrzeni na pokładzie pojazdu i za-
pewnienia odpowiedniego zakresu prze-
biegu autobusów. Problem ten jest po-
dobny, jak w przypadku gazu ziemnego.
Objętościowa gęstość energii wodoru
w porównaniu do metanu – najważniej-
szego składnika gazu ziemnego – jest jed-
nak ponad trzy razy niższa. Obecnie sto-
sowane są rozwiązania pozwalające na
sprężanie wodoru do 200 barów (dotych-
czas był to standard technologiczny dla
aplikacji mobilnych, zarówno dla wodoru
jak i gazu ziemnego), do 350, a nawet
do 700 barów. Projekt HyFLEET:CUTE był
pierwszą znaczącą próbą realizacji pomy-
słu „350 barów”, wymagającą także tech-
nologicznego postępu w zakresie infra-
struktury tankowania.

Głównymi komponentami stacji tan-
kowania dla magazynowania i dystrybu-
cji skompresowanego gazu wodorowe-
go (CGH2) są sprężarki (jedna lub
więcej), zbiornik do magazynowania
gazu i dystrybutor z końcówką wypeł-
niającą. Przy 200 barach wodór, podob-
nie jak gaz ziemny, występuje w stanie
ciekłym (Liquid hydrogen LH2). Ciśnie-
niowe zbiorniki ciekłego wodoru mogą
być stosowane zarówno na stacjach
tankowania, jak i w pojazdach. Głów-
nymi komponentami stacji tankowania
ciekłego wodoru są pojemniki i pompy
kriogeniczne do utrzymywania ciśnienia
cieczy, parowniki i dystrybutory. Ponad-
to na obu typach stacji tankowania wo-
doru występują czujniki wodoru i inne
wyposażenie zabezpieczające, w zależ-
ności od standardów lokalnych lub
krajowych (czujniki ognia, instalacje
spryskujące itp.).

Technologie wodorowo-
hybrydowe

W ramach projektu finansowego „Na-
BuZ demo” (Nachhaltiges Bussystem der
Zukunft – Demonstration, Długofalowy
System Autobusowy Przyszłości – De-
monstracja) przewoźnik z Hamburga
Hamburger Hochbahn AG nabył cztery
Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid.

Rys. 1. Operacje wodorowo-tlenowe w idealnie działającym ogniwie paliwowym
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Kolejne trzy zostaną zakupione przyszłym
roku. Ten zakład komunikacyjny użytkował
autobusy napędzane ogniwami paliwowym
poprzedniej generacji. Pozytywne doświad-
czenia w tym zakresie przyczyniły się do
zakupu innowacyjnych autobusów wodo-
rowo-hybrydowych.

W porównaniu do autobusów napędza-
nych ogniwem paliwowym, które od 2003
r. były testowane w Hamburgu, w nowym
Citaro FuelCELL-Hybrid zastosowano istot-
ne innowacje: hybrydyzację z odzyskiwa-
niem energii i gromadzeniem jej w bateriach
litowo-jonowych, wydajne silniki elektrycz-
ne o mocy ciągłej 120 kW znajdujące się w
piastach kół, zelektryfikowane agregaty po-
mocnicze i ulepszone ogniwa paliwowe.
Ogniwa te powinny osiągnąć trwałość przy-
najmniej 6 lat lub 12 tys. godzin pracy. Sto-
sy ogniw paliwowych nowego Citaro Fu-
elCELL-Hybrid są identyczne ze stosami
Mercedes-Benz B-Klasse FCELL napędza-
nego ogniwami paliwowymi. Zostały one
umiejscowione na dachu pojazdu. Nowo-
ścią są natomiast baterie litowo-jonowe,
które magazynują energię hamowania.
Dzięki prądowi wytworzonemu podczas
magazynowania energii nowy Citaro Fu-
elCELL-Hybrid może przejechać kilka ki-
lometrów napędzany jedynie baterią. Za-
sadniczo idea nowych autobusów Fuel-
CELL w znacznym stopniu jest zgodna z
technologią autobusów Mercedes-Benz
BlueTec Hybrid, które jeżdżą po ulicach
Hamburga. Energię elektryczną wytwarza
w nich generator napędzany silnikiem
spalinowym. Natomiast w nowych auto-
busach FuelCELL ogniwa paliwowe wy-
twarzają prąd do napędu silników już
bez emisji szkodliwych substancji.

Dzięki ulepszonym komponentom
ogniw paliwowych oraz hybrydyzacji
z baterii litowo-jonowych, nowy Citaro
FuelCELL-Hybrid oszczędza w porówna-
niu z pojazdami poprzedniej generacji
prawie 50% wodoru. Dlatego liczba
zbiorników mogła zostać zredukowana
z 9 do 7, magazynując 35 kg wodoru.
Zasięg autobusów napędzanych ogni-
wami paliwowymi wynosi ok. 250 km.
Ponadto taki system napędu prawie nie
wymaga konserwacji i jest bardzo trwa-
ły. Dzięki temu różnorodnemu postępo-
wi technicznemu autobusy elektryczne
napędzane ogniwami paliwowymi są
o krok bliżej do produkcji seryjnej.
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Fot. 6. Mercedes Citaro FuelCELL-Hybrid dzięki magazynowaniu energii hamowania zużywa
niemal o 50% mniej wodoru


