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Dariusz WIĄCEK 

WODÓR JAKO PALIWO PRZYSZŁOŚCI  

Streszczenie 
Wodór to najprostszy z pierwiastków a jednocześnie najobficiej występujący w przyrodzie, który 

można otrzymać z paliw kopalnych, biomasy bądź poprzez elektrolizę wody. Produkcja wodoru ze 
źródeł odnawialnych i użycie go w ogniwach paliwowych daje nadzieję na czysty transport i unieza-
leżnienie się od importerów paliw. Paliwo wodorowe ma potencjał zrewolucjonizować nasz transport 
a być może nawet całą energetykę. 

WSTĘP 

Ze względu na coraz wyższe ceny paliw, a także w celu uniezależnienia się od krajów po-
siadających surowce mineralne, głównie Rosji oraz krajów Bliskiego Wschodu, Unia Euro-
pejska oraz Stany Zjednoczone coraz bardziej przykładają uwagę do rozwoju badań nad in-
nymi, alternatywnymi źródłami paliw, w tym również tych wykorzystywanych w przemyśle 
transportowym (samochodowym). Jednym z takich paliw jest wodór. Energia produkowana 
z wodoru należy do jednej z najczystszych metod produkcji energii a jednocześnie jest niewy-
czerpalna, podobnie jak energia ze źródeł odnawialnych czy energia jądrowa. Dzisiejsze no-
śniki energii takie jak węgiel, ropa czy gaz wpływają ujemnie na środowisko, zanieczyszcza-
jąc je. Energia z wodoru wydaje się być obiecującym rozwiązaniem, ponieważ jest bezpiecz-
na dla środowiska i nie powoduje jego zanieczyszczenia. Wodór może być produkowany 
z paliw kopalnych (gazu ziemnego, ropy i węgla) a także w procesie elektrolizy wody. Pod-
czas bezpośredniego spalania wodoru powstają jedynie tlenki azotu i para wodna natomiast 
przy utlenianiu wodoru w ogniwach paliwowych produktem ubocznym jest jedynie para 
wodna. Czysty wodór może być przechowywany zarówno w postaci gazowej jak i ciekłej.  

1. WŁAŚCIWOŚCI WODORU 

Na Ziemi wodór w stanie wolnym występuje bardzo rzadko, natomiast spotykany jest 
bardzo często w postaci związków chemicznych (woda, kwasy, zasady, wszystkie związki 
organiczne, itp.). W stanie wolnym występuje w postaci cząsteczkowej o wzorze H2. We 
wszechświecie wodór jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków. Stanowi 
ok. 80% atmosfery słońca, a również w atmosferze gwiazd ma znaczną przewagę ilościową 
nad innymi pierwiastkami. Jest gazem bezbarwnym, bez zapachu i smaku o temperaturze 
wrzenia 20 K i temperaturze krzepnięcia 14 K. Jest gazem bardzo aktywnym, dlatego występu-
je w postaci związków chemicznych. Najobfitszym źródłem wodoru na Ziemi jest woda. Wo-
dór związany z tlenem w postaci wody nie jest palny, natomiast związany z węglem w węglo-
wodorach gwałtownie reaguje z tlenem, wytwarzając ciepło i parę wodną. Jest on bardzo inte-
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resujący, jako alternatywne źródło energii, gdyż występuje obficie, ma duże ciepło spalania, 
a w wyniku spalania powstaje jedynie woda. Gęstość wodoru gazowego (273 K, 1013 hPa) 
wynosi 90 g/m3, ciekłego 70,8 kg/m3, a krystalicznego 88 kg/m3. Jest więc on najlżejszym 
pierwiastkiem w każdym stanie skupienia. Przewodność cieplna wodoru wynosząca 
0,1745 W/(m·K), podobnie jak i ciepło właściwe o wartości 14,195 kJ/(kg·K) (w 273 K) są 
największe ze wszystkich gazów. Wartość opałowa wodoru jest bardzo wysoka i wynosi 
120 MJ/kg (dla przykładu - węgiel 25 MJ/kg, benzyna 47 MJ/kg). Wodór dyfunduje przez 
gumę, materiały porowate, a w podwyższonej temperaturze przez stal. Dobrze rozpuszcza się 
w palladzie, niobie, platynie, niklu (870 objętości wodoru w 1 objętości palladu, 850 objętości 
wodoru w 1 objętości niobu), natomiast bardzo słabo w wodzie (0,021 objętości wodoru 
w 1 objętości wody). Reakcja wodoru z tlenem przebiega wybuchowo już od 6% H2 w O2, aż 
do 5% O2 w H2 i jest reakcją silnie egzotermiczną. Wodór posiada dwa stabilne izotopy: wo-
dór H o liczbie masowej równej 1, deuter D o liczbie masowej 2 oraz niestabilny izotop tryt T 
o liczbie masowej 3 i czasie połowicznego rozpadu równym 12 lat. Jądro wodoru składa się 
z pojedynczego protonu, jądro deuteru z protonu i neutronu, natomiast w skład jądra trytu 
wchodzą proton i dwa neutrony. Każdy z trzech izotopów ma po jednym elektronie. Produk-
tem rozpadu trytu T jest 3He. 

Temperatura wrzenia wodoru pod ciśnieniem normalnym wynosi 20,4 K, niższą tempera-
turę wrzenia ma jedynie hel (4,2 K). Wodór jest najlżejszym ze wszystkich gazów, jego gę-
stość w każdym ze stanów skupienia jest najmniejsza w porównaniu z innymi substancjami 
(ciekły wodór ma najmniejszą gęstość w porównaniu z innymi cieczami, zestalony wodór jest 
ciałem stałym o najmniejszej gęstości). Stąd ciepło właściwe wodoru wyrażone na jednostkę 
masy jest najwyższe. Prędkość molekuł gazowego wodoru jest najwyższa ze wszystkich ga-
zów w danej temperaturze, stąd wodór charakteryzuje duża wartość współczynnika dyfuzji. 
W stanie gazowym wodór jest charakteryzowany najwyższą przewodnością cieplną oraz naj-
niższą lepkością. Ciężar właściwy zestalonego wodoru jest większy od ciężaru właściwego 
cieczy. Rozpuszczalność helu w ciekłym wodorze jest dla umiarkowanych ciśnień (niższych 
od 0,3 MPa) praktycznie równa zeru, co pozwala na przechładzanie wodoru przez przepusz-
czenie przez niego zimniejszego gazowego helu. Wodór spala się w obecności tlenu prawie 
bezbarwnym jasno-niebieskim płomieniem o stosunkowo dużej prędkości propagacji 
(2,7 m/s). Możliwość samozapłonu mieszaniny wodoru z powietrzem zależy od jego koncen-
tracji. Przy temperaturze 293 K mieszanina może ulec samozapaleniu, jeżeli objętościowe 
stężenie wodoru wynosi od 4 do 75%. Mieszaniny o szczególnie wybuchowych własnościach 
uzyskuje się w zakresie koncentracji wodoru 18-65%. Posługiwanie się gazowym wodorem 
jest niebezpieczne ze względu na palność i wybuchowość tego pierwiastka i wymaga szcze-
gólnej ostrożności (rys. 1). Stosowanie ciekłego wodoru stwarza dodatkowe zagrożenia zwią-
zane z możliwością tworzenia się wybuchowych mieszanin ciekłego wodoru z zestalonym 
tlenem lub ciekłego wodoru z zestalonym powietrzem wzbogaconym w tlen. Czystość i skład 
ciekłego wodoru muszą być ściśle monitorowane i kontrolowane. Wartości opałowe najbar-
dziej popularnych paliw zostały przedstawione w tabeli 1 w przeliczeniu na ilość energii 
otrzymanej ze spalenia 1 kg paliwa [1, 2]. 

Tab. 1. Wartości opałowe wybranych paliw [kWh/kg] [2] 
Wodór 33,3 
Ropa naftowa 11,6 
Benzyna 12 
Metanol 5,4 
Metan 13,9 
Popan  12,8 
Gaz ziemny 10,6-13,1 
Gaz miejski 7,5 
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Rys. 1. Zakres palności wybranych paliw [3] 

2. METODY OTRZYMYWANIA WODORU 

Aby wodór mógł zastąpić obecne nośniki energii potrzebne jest opracowanie taniej, szyb-
kiej i wydajnej metody jego produkcji. Obecnie 48% produkowanego wodoru powstaje w 
wyniku reformingu metanu przy użyciu pary wodnej, 30% – ropy naftowej (głównie w rafine-
riach), 18% – z węgla, a pozostałe 4% z elektrolizy wody. Do najbardziej znanych metod 
otrzymywania wodoru należą: 
− reforming gazu ziemnego, 
− gazyfikacja węgla lub koksu, 
− technologia plazmowa, 
− elektroliza wody, 
− fotoelektroliza, 
− metody biologiczne. 

Reforming gazu ziemnego 

W procesie reformingu gazu ziemnego powstaje gaz syntezowy, zawierający wodór i tle-
nek węgla. Jest to ważny surowiec w dalszych procesach syntezy. Przemiana metanu w gaz 
syntezowy polega na konwersji przy użyciu H2O, O2, CO2 jako czynników konwertujących. 
Wyróżnia się trzy warianty metody reformingu metanu: reforming parowy, reforming dwu-
stopniowy i reforming autotermiczny. W pierwszym wariancie do układu dostarczane jest 
ciepło, a konwersja następuje na katalizatorze niklowym przy użyciu pary wodnej, jako czyn-
nika konwertującego. W drugim wariancie proces prowadzony jest w dwóch etapach. Po 
przeprowadzeniu pierwszego etapu (analogicznego do procesu reformingu parowego) nastę-
puje etap drugi, polegający na dopaleniu niezreformowanego metanu. W etapie tym wykorzy-
stuje się ciepło z etapu pierwszego. W wariancie trzecim jednocześnie prowadzone są etapy 
częściowego spalenia metanu (uzyskiwane jest ciepło) i konwersji parowo-tlenowej. W celu 
otrzymania czystego wodoru uzyskany gaz syntezowy poddaje się dalszej obróbce. Aby usu-
nąć CO, prowadzony jest proces konwersji CO do CO2. Proces ten najczęściej jest prowadzo-
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ny w dwóch etapach: wysokotemperaturowym (400°C, katalizator Fe-Cr) i niskotemperatu-
rowym (220°C, katalizator Cu). Następnie usuwa się pozostałości CO w procesie metanizacji 
(w temperaturze 320°C na katalizatorze niklowym następuje, kosztem H2, przemiana CO do 
CH4). Ostatecznie czysty wodór uzyskuje się po absorpcji CO2 w aktywowanym K2CO3 roz-
tworze KOH. 

Gazyfikacja węgla lub koksu 

C + H2O => CO + H2 

Technologia ta jest opłacalna w państwach zasobnych w węgiel takich, jak Chiny, Afryka 
Płd. W Niemczech istnieją zakłady pilotażowe. Do wielkoprzemysłowej produkcji wodoru 
używa się parowych generatorów gazu (reformerów), zazwyczaj o wydajności 100 tys. m3/h. 

Technologia plazmowa 

Nowoczesne procesy technologiczne, oparte na energii elektrycznej umożliwiają produk-
cję H2 praktycznie bez wydzielania CO2. Na przykład w Norwegii rozwija się technologię 
opartą na plazmie, umożliwiającą w temperaturze 1600°C rozdzielanie węglowodorów na 
wodór i czysty węgiel. 

W Stanach Zjednoczonych w Massachusets Institute of Technology (MIT) trwają prace 
nad konstrukcją reformera plazmowego. Zaleta takiego reformera polega na tym, iż nadaje się 
do produkcji wodoru z rozmaitych węglowodorowych substancji, w tym także – z ciężkich 
frakcji oleju. Ponadto jest przystosowany do pirolizy – termicznego procesu rozkładu ciężkich 
frakcji materiału organicznego, bez powietrza i tlenu. Amerykański reformer, zwany „pla-
zmotronem”, pracuje przy temperaturze 2000°C, z wydajnością 80-90% H2. Technologia pla-
zmowa umożliwia budowanie urządzeń bardziej kompaktowych i lżejszych od tradycyjnych. 
Wadą jest to, że wymaga energii elektrycznej. 

Elektroliza wody 

Reakcja rozkładu wody pod wpływem stałego prądu elektrycznego przebiega następująco: 

2H2O => 2H2 + O2 

Wodór wydziela się na elektrodzie ujemnej: anodzie, a tlen na dodatniej: katodzie. W celu 
utrzymania gazów w osobnych zasobnikach, stosuje się jonowy separator. Dla zwiększenia 
przewodności elektrycznej elektrolitu, do wody dodaje się 25% roztworu wodorotlenku pota-
su. Zużycie energii elektrycznej wynosi ok. 4,5 kWh/Nm3. 

Opracowane są już konstrukcje ciśnieniowych, kompaktowych elektrolizerów, przyda-
nych do produkcji H2 pod ciśnieniem 30 atmosfer, na stacjach paliwowych. Innym typem 
urządzenia jest tzw. elektrolizer parowy, w którym elektrolit ma postać ceramicznego prze-
wodnika jonów. Odznacza się wysoką wydajnością, ale jak dotąd nie jest dostępny w sprze-
daży. Ta metoda produkcji wodoru może być opłacalna prawie wyłącznie dla państw posiada-
jących tanią energię elektryczną, głównie z elektrowni wodnych, takich jak np. Norwegia, 
Islandia, Egipt [6].  

Fotoelektroliza 

Ogniwo fotoelektryczne w połączeniu z katalizatorem działa jak elektrolizer, rozdzie-
lając wodór i tlen bezpośrednio na powierzchni ogniwa. Jest obiecującym rozwiązaniem pod 
względem komercyjnym. Zaletą jest brak kosztów związanych z elektrolizerem i zwiększona 
wydajność. 

Gazyfikacja biomasy 

Wodór może być również produkowany z biomasy. W porównaniu z gazem natural-
nym, który zawiera prawie 25% (wagowo) wodoru, w biomasie stanowi on 6-6,5%. Proces 
jest podobny do reformingu węglowodorów; pod wpływem wysokiej temperatury z biomasy 
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otrzymuje się gaz, który następnie w obecności pary wodnej ulega rozkładowi. Dwutlenek 
węgla, będący produktem ubocznym, z punktu widzenia efektu cieplarnianego jest gazem 
„neutralnym”, gdyż rośliny na plantacjach, z których pochodzi biomasa zaabsorbują go 
w następnym roku.  

Metody biologiczne 

Istnieją różnorodne biologiczne procesy, w których swobodny wodór powstaje bezpo-
średnio, lub stanowi produkt uboczny. Można by wyróżnić dwa: fotosyntezę i fermentację. 
W pierwszym przypadku wodór jest produktem zielonej algi (glonów), w drugim zaś – mikro-
organizmów. Warto wspomnieć że w Chinach opracowano metodę otrzymywania wodoru ze 
ścieków, nazwaną „bakteriolizą”. Dzienna produkcja obecnie wynosi 280 m3 z 50 m3 ścieków. 

3. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT PALIWA WODOROWEGO 

W porównaniu ze składnikami powietrza (azotem, tlenem, argonem) oraz metanem tech-
nologie skraplania wodoru muszą uwzględniać następujące własności tego pierwiastka: tem-
peratura inwersji (temperatura, poniżej której dławiony gaz obniża swoją temperaturę) jest 
znacznie niższa od temperatury otoczenia i wynosi około 200 K. Chcąc skroplić wodór meto-
dą Joule-Thomsona należy go najpierw oziębić do temperatury około 120 K. Wodór przed 
skropleniem należy oczyścić nie tylko od domieszek wody i dwutlenku węgla, ale również od 
wszystkich innych gazów za wyjątkiem helu. Wszystkie gazy oprócz helu w temperaturze 
ciekłego wodoru są w stanie stałym. Całkowita ilość zanieczyszczeń w skraplanym wodorze 
nie powinna przekraczać 0,1 ppm, a w przypadku tlenu 0,001 ppm (ppm oznacza jedną część 
na milion). Oczyścić wodór od tlenu można w ten sposób, że doprowadza się w obecności 
katalizatora (palladowego, platynowego, chromo-niklowego) do spalenia części wodoru i wy-
tworzenia wody, którą można stosunkowo prosto usunąć, stosując metody adsorpcyjne. Po 
skropleniu należy uniemożliwić jakikolwiek kontakt ciekłego wodoru z powietrzem lub tle-
nem. W razie takiego kontakty nastąpi wykroplenie i następnie zestalenie tlenu w ciekłym 
wodorze. Kryształy tlenu obecne w ciekłym wodorze mogą być przyczyną wybuchu. Do izo-
lowania instalacji z ciekłym wodorem należy stosować jedynie izolacje próżniowe. Izolacje, 
w których występowałyby składniki powietrza (np. izolacje perlitowe) nie mogą być stoso-
wane, gdyż wszystkie te gazy uległyby kondensacji, a następnie zestaleniu. Gazowy wodór 
zmieszany z powietrzem daje mieszaninę wybuchową w szerokim zakresie stężeń od 4 do 
75% udziału wodoru. Konieczne jest więc zachowywanie szczególnych zasad bezpieczeństwa 
przy pracy z wodorem. Pary wodoru nie mogą uchodzić bezpośrednio do otoczenia w za-
mkniętych pomieszczeniach [4, 5, 6]. Po skropleniu normalnego wodoru (75% ortowodoru, 
25% parawodoru) następuje samoczynna konwersja ortowodoru do parawodoru. Jak wynika z 
równania (2), proces ten jest stosunkowo długotrwały, jednak może zachodzić znacznie szyb-
ciej, jeżeli wodór jest przechowywany w metalowych zbiornikach, których ścianki działają 
jak katalizator. Jeżeli skroplony wodór ma być przechowywany przez okres przekraczający 
kilka dni, konieczne jest przeprowadzenie konwersji ortowodoru do parawodoru w trakcie 
procesu skraplania. Ze względu na bardzo mały ciężar właściwy przechowywanie wodoru w 
postaci gazowej w warunkach normalnych prowadziłoby do niewielkiej gęstości zmagazyno-
wanej energii. Wodór przechowuje się w następujących postaciach:  
− wodór skroplony przechowywany w zbiornikach kriogenicznych – ma temperaturę wrze-

nia pod ciśnieniem normalnym 20,4 K i wymaga wysokosprawnej izolacji kriogenicznej. 
Gęstość energii skroplonego wodoru wynosi 120 MJ/kg lub 9 MJ/l. W obecnie budowa-
nych zbiornikach na ciekły wodór do zamontowania w samochodach osiąga się gęstości 
energii rzędu 5 MJ/litr instalacji ze skroplonym wodorem (tab. 2); 

− wodór sprężony – obecnie buduje się zbiorniki pozwalające na przechowywanie wodoru 
sprężonego do ciśnienia 700 bar. Przy takim ciśnieniu upakowanie energii wynosi około 
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4,7 MJ/l i jest ciągle około dwukrotnie mniejsze od upakowania energii w postaci cieczy. 
Zbiorniki do przechowywania wodoru pod ciśnieniem wynoszącym kilkaset atmosfer wy-
twarza się z włókien węglowych;  

− wodór związany z metalami w postaci wodorków –wodorki są metalami lub stopami meta-
li z zaadsorbowanymi molekułami wodoru na powierzchni. W ten sposób na rozwiniętej 
powierzchni metalu można zaadsorbować wodór w ilości nawet do 7% wagi metalu. Wo-
dór zostaje uwolniony po podgrzaniu metalu;  

− wodór związany w postaci związków chemicznych, np. amoniaku, metanolu, metanu – ten 
sposób przechowywania nie wymaga stosowania wysokich ciśnień i niskich temperatur. 
Konieczny jest reforming do wodoru w przypadku zasilania, np. ogniw paliwowych. Przed 
zasileniem ogniw wodorem pochodzącym z reformingu konieczne jest jego oczyszczenie 
z tlenku węgla, który może uszkodzić niektóre typy ogniw. 

Tab. 2 Zestawienie masy paliwa i zajmowanej objętości dla różnych paliw [3] 
Zbiornik na Masa paliwa [kg] Masa paliwa i zbiornika [kg] Zajmowana objętość [dm3]

benzynę 22 27 30 
metanol 49 57 62 
wodorek FeTi-H2 8,2 772 340 
sprężony wodór 250 bar 8,2 285 479 
sprężony wodór 250 bar 8,2 205 368 
ciekły wodór 8,2 73 115 

PODSUMOWANIE 

Obecnie są prowadzone intensywne badania nad wykorzystaniem wodoru, jako surowca 
do produkcji energii. Zastosowanie wodoru obejmie:  
− wytwarzanie energii elektrycznej w ogniwach paliwowych, zarówno stacjonarnych jak i 

przewoźnych. Szczególnie obiecujące wydaje się wykorzystanie ogniw paliwowych w 
środkach transportu. Ogniwa paliwowe są obiecującą technologią wytwarzania energii 
elektrycznej w układach rozproszonych. Mają budowę modularną i ich sprawność nie zale-
ży od mocy instalacji, co jest cechą elektrowni cieplnych.  

− wodór będzie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznych dla celów komunalnych 
przy użyciu turbin gazowych. Możliwa jest modyfikacja konwencjonalnych turbin gazo-
wych do zasilania ich wodorowym lub mieszaniną wodoru z gazem ziemnym.  

− wodór może być stosowany do zasilania silników z wewnętrznym spalaniem w samocho-
dach osobowych, autobusach i statkach. Podobnie jak w przypadku turbin gazowych moż-
liwe jest wykorzystanie do tych celów czystego wodoru lub jego mieszaniny z metanem.  
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HYDROGEN AS A FUEL OF THE FUTURE  

Abstract 
The simplest and most abundant element in the universe, hydrogen can be produced from fossil 

fuels and biomass and even by electrolyzing water. Producing hydrogen with renewable energy and 
using it in fuel cell vehicles holds the promise of virtually pollution-free transportation and independ-
ence from imported petroleum. Hydrogen has the potential to revolutionize transportation and, possi-
bly, our entire energy system. 
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