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Słowo wstępne

Szanowni Czytelnicy „Inżynierii Elektrycznej”
Tematem przewodnim bieżącego numeru kwartalnika „Inżynieria Elektryczna” są coraz częściej
wykorzystywane magazyny energii. Ze względu na to, że uważnie przyglądamy się również,
z jaką prędkością rozwija się zastosowanie wodoru w różnych gałęziach przemysłu, postanowiliśmy
dodać do tego wydania kilka artykułów związanych
z tym zagadnieniem.
Na łamach 7. już numeru przybliżamy m.in. informacje
o magazynowaniu energii elektrycznej pozyskanej ze
źródeł OZE oraz na temat nadprzewodnikowych systemów magazynowania energii. Nie zabraknie wiadomości dotyczących systemów zasilania z zastosowaniem
odnawialnych źródeł magazynowania energii, jak również zasad przechowywania wodoru w formie gazowej
i ciekłej. Prezentujemy dodatkowo przegląd rozwiązań
magazynowania energii odnawialnej na wodorze.
Jako dodatek w tym numerze pojawiają się informacje
dotyczące polskich dachów solarnych, chińskiej stacji
kosmicznej, która jest już w budowie, a także o największym kablu energetycznym na świecie, który połączy
Maroko z Wielką Brytanią.
Jednocześnie z żalem informujemy o śmierci jednego
z naszych wybitnych pracowników, mgr. inż. Roberta
Franaszka, który był związany z Łukasiewicz – Instytutem
Elektrotechniki od czasu ukończenia studiów, czyli blisko
od 40 lat. Aby uczcić Jego pamięć, zdecydowaliśmy się
na dodanie do bieżącego numeru materiału przygotowanego przez Jego najbliższych.

Z redakcyjnym pozdrowieniem
dr inż. Sebastian Wydra
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”
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Zachęcamy do lektury naszych materiałów.
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Magazynowanie energii elektrycznej ze źródeł OZE
dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk, prof. IEL
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Energia promieniowania słonecznego, siła wiatru i wody są źródłami energii, z których ludzkość czerpie korzyści od zarania dziejów. W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił ogromny przełom w możliwościach przekształcania wspomnianych źródeł energii na inną, bardziej uniwersalną formę – elektryczność.

O

dnawialne źródła charakteryzują się dużą
zmiennością możliwej do pozyskania energii i niewątpliwe znaczenie w tym względzie
mają takie czynniki jak: lokalizacja, pogoda, pora
roku czy godzina dnia. Z drugiej strony użytkownik
końcowy wymaga, aby energia elektryczna była dostępna w sposób ciągły. Nie zawsze podaż i popyt na
energię pokrywają się, a jedynym sposobem zagwarantowania stałej dostępności energii elektrycznej
dla odbiorcy końcowego jest jej magazynowanie.
W niniejszym artykule zaprezentowano właściwości
akumulatorowych zasobników energii w odniesieniu do możliwości zastosowania takiego magazynu
u odbiorcy końcowego, a także przez Operatorów
Systemu Dystrybucyjnego.
W ostatnich latach nastąpił niewątpliwy rozwój
materiałów elektrochemicznych umożliwiających
bezpieczne, efektywne i długotrwałe magazynowanie energii elektrycznej. Pozwala to na budowę całych systemów gromadzenia energii, które zyskują
coraz większe zainteresowanie ze strony operatorów
sieci dystrybucyjnych, a także odbiorców końcowych.
Obecnie możliwa jest produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby w mikroinstalacjach
OZE. W tym celu wprowadzone zostało określenie
Prosument, które wskazuje końcowego użytkownika
sieci elektroenergetycznej, zużywającego oraz produkującego energię elektryczną na własne potrzeby.
Prosument jest właściwym adresatem systemów
magazynowania energii, gdyż w takim układzie nie
ma potrzeby przesyłania energii na znaczne odległości. Rozwiązanie to zmniejsza obciążenie sieci elektroenergetycznej w szczególności, gdy w przyszłości
planuje się oprzeć większość transportu na pojazdach elektrycznych.
Bardzo istotnym zagadnieniem jest magazynowanie umożliwiające obszarowe bilansowanie energii.
W takim przypadku zasobnik energii może być zlokalizowany np. blisko stacji transformatorowej niskiego
napięcia.
Klasyfikacja magazynów energii
Energia może być magazynowana w różny sposób, m.in.: elektrochemiczny, chemiczny, termiczny,
mechaniczny oraz elektryczny. W przypadku nieelek-
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trycznych magazynów energii możliwe jest przekształcenie określonego typu energii w energię elektryczną za pomocą dodatkowych generatorów, ogniw
paliwowych lub innych systemów. Poniżej w tabeli 1
przedstawiono podział magazynów energii.
Tabela 1. Podział magazynów energii
Elektrochemiczne
– Kwasowo-ołowiowe
– Ni-Cd
– Ni-MH
– Li-ion

Elektryczne
– Superkondensatory
– Nadprzewodnikowe
magazyny energii

Chemiczne
– Ogniwa paliwowe

Mechaniczne
– Elektrownie
szczytowo-pompowe
– Magazyny sprężonego
powietrza
– Koła zamachowe

Termiczne

Najbardziej popularnymi magazynami energii są
akumulatory elektrochemiczne. Poniżej w tabeli 2
przedstawiono wybrane parametry tych akumulatorów, a także zasobników zbudowanych na bazie mas
wirujących.
Najbardziej obiecujący potencjał do budowy
akumulatorowych zasobników energii elektrycznej
mają źródła LI-ion, które cechuje: wysoka gęstość
energii, brak efektu pamięci, niskie samorozładowanie, wysoka wydajność prądowa oraz względnie
duża trwałość. Źródła te posiadają także swoje wady,
jak: wymagają stosowania układów BMS, w wysokiej temperaturze szybko się degradują, zaś w niskich
temperaturach mają ograniczoną wydajność.

Tabela 2. Parametry przykładowych magazynów energii
Typ
akumulatora

Sprawność
[%]

Gęstość energii
[Wh/kg]

Gęstość mocy
[W/kg]

Liczba cykli

Kwasowo-ołowiowe

70–80

20–35

25

200–2000

Ni-Cd

60–90

40–60

140–180

500–2000

Ni-MH

50–80

60–80

220

<3000

Li-ion

70–85

100–200

360

500–2000

Li-polimer

70

200

250–100

>1200

Stalowe koło zamachowe

95

5–30

1000

>20000

Kompozytowe koło
zamachowe

95

>50

5000

>20000

System BMS na bieżąco sprawdza poniższe parametry:
– kontroluje napięcia każdej celi i wyrównuje napięcia poszczególnych cel (balansowanie),
– kontroluje temperaturę pakietu,
– nadzoruje poziom naładowania pakietu,
– zabezpiecza przed nadmiernym rozładowaniem,
– zabezpiecza przez przeładowaniem.

Zadania realizowane przez układ BMS:
Układ BMS (ang. Battery Maintance System)
w magazynie energii opartym na akumulatorach
elektrochemicznych nadzoruje pracę całego zasobnika, dbając przede wszystkim o bezpieczeństwo
użytkowania zasobnika. Poniżej na fot. 1 przedstawiono przykładowy układ BMS dla celi Li-ion/Li-polimerowych umożliwiających połączenie szeregowe
20 ogniw i uzyskanie napięcia pakietu wynoszącego
74 Vdc.

Fot. 1. Układ BMS dla celi Li-ion oraz Li-polimerowych 20S, 74V [1]

Wybrane magazyny energii opracowane
w Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki.
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki opracował kilka projektów zasobników energii,
których wybrane rozwiązania przedstawiono poniżej.

Fot. 2. Widok zasobnika Li-ion w szafie RACK-owej [2]
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Wiadomości
Tabela 3. Ilość zaoszczędzonych substancji szkodliwych
niewyemitowanych do atmosfery w skali roku przez
opracowany superkondensatorowy zasobnik energii
Substancja
szkodliwa

Roczne oszczędności
w energii

Wartości
niewyemitowane

CO2 – dwutlenek węgla
CO – tlenek węgla
NOx – tlenki azotu

56,61 tony
150 kWh · 356 dni
= 54750 kWh

SO2 – dwutlenek siarki
pył zawieszony

Fot. 3. Superkondensatorowy zasobnik energii w wykonaniu
zewnętrznym [2]

10 kg
171 kg
1090 kg
77kg

Magazyn energii na bazie
akumulatorów Li-ion
Jest to magazyn dedykowany odbiorcom posiadającym Odnawialne
Źródła Energii, a przede wszystkim
panele fotowoltaiczne. Zbudowany
jest na bazie akumulatorów Li-ion,
zaś w skład wchodzą układy BMS,
zabezpieczeń, sterowania mikroprocesorowego, komunikacji itd.
Na fot. 2 przedstawiono widok
opracowanego zasobnika w szafie
RACK-owej. Składa się on z sześciu modułów (kaset) o pojemności
2,2 kWh każda i napięciu znamionowym 48 Vdc oraz mocy 2,8 kW.

Fot. 4. Superkondensatorowy zasobnik energii w wykonaniu
wewnętrznym [2]

Kasety łączy się szeregowo, uzyskując wymaganą
pojemność oraz moc całego zasobnika, zaś napięcie znamionowe i moc jest sumą wszystkich połączonych kaset wchodzących w skład zasobnika.
Magazyn energii na bazie
superkondensatorów
Jest to magazyn energii elektrycznej o mocy 150
kW umożliwiający zgromadzenie ok. 2MJ energii.
Dedykowany do trakcji miejskiej zasilającej linie
tramwajowe oraz trolejbusowe o maksymalnym
napięciu wynoszącym 800 Vdc.
Umożliwia on zgromadzenie energii powstającej podczas hamowania odzyskowego pojazdów
trakcyjnych oraz dostarczenie jej podczas ich rozruchu (rozpędzania). Zasobnik był testowany na liniach tramwajowych i trolejbusowych w Gdyni oraz
Elblągu.
Na rys. 1 i rys. 2 przedstawiono przebiegi napięcia sieci trakcyjnej (różowy) oraz prądu zasobnika (cyjan) podczas rozruchu i hamowania z zasobnikiem energii i bez zasobnika.
Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zaoszczędzenie ok. 150 kWh energii dziennie oraz
redukcja szczytowego zapotrzebowania na energię do 40%. Oszczędności w energii elektrycznej
bezpośrednio przekładają się na ograniczenie
emisji substancji szkodliwych do atmosfery. W tabeli 3 przedstawiono ilość niewyemitowanych substancji szkodliwych do atmosfery w skali roku przy
uwzględnieniu wskaźników emisji w produkcji energii elektrycznej.
Największe ograniczenia w emisji dotyczą dwutlenku węgla CO2 oraz dwutlenku siarki SO2. Natomiast zredukowane zostały także tlenki azotu
oraz pył zawieszony.
Podsumowanie
Magazynowanie energii elektrycznej stanowi
obecnie kluczowe ogniwo w transformacji energetycznej umożliwiającej przestawienie energetyki zawodowej opartej na węglu na energią pochodzącą
z Odnawialnych Źródeł Energii. Dostępne technologie magazynowania są coraz bardziej obiecujące, niemniej jednak koszty transformacji, jakie należy ponieść, będą prawdopodobnie rozłożone na
następne dziesięciolecia. ■

Największy kabel energetyczny
na świecie połączy Maroko
z Wielką Brytanią
Brytyjska firma Xlinks prowadzi prace
nad konstrukcją największego kabla
energetycznego na świecie o długości
3800 km, który ma połączyć instalacje
energetyki odnawialnej w Maroku
z odbiorcami tej energii w Wielkiej
Brytanii. Inwestycja realizowana przez
przez firmę Xlinks oraz saudyjskiego
giganta energetycznego ACWA Power ma
wytwarzać 7 GW mocy energetyki z farm
fotowoltaicznych oraz 3,5 GW z energetyki
wiatrowej. Te odnawialne źródła energii,
zlokalizowane w Maroku, będą połączone
z odbiorcą właśnie tym gigantycznym kablem
energetycznym. Linia przesyłowa zbudowana
zostanie z czterech kabli i będzie przecinała
na drodze między Afryką i Wielką Brytanią
wody terytorialne czterech państw. Koszt
inwestycji przewidywany jest na 18 mld
funtów, natomiast pierwszy prąd zostanie
przesłany w 2027 r. Prąd powinien być
tańszy od uzyskiwanego w elektrowniach
jądrowych.

Literatura:
[1] https://pl.aliexpress.com
[2] Fot. i rys. będące własnością Łukasiewicz – IEL.

Rys. 1. Przebiegi napięcia sieci trakcyjnej (różowy) oraz prądu zasobnika
(cyjan) podczas rozruchu i hamowania z zasobnikiem energii [2]
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Rys. 2. Przebiegi napięcia sieci trakcyjnej (różowy) podczas
rozruchu i hamowania bez zasobnika energii [2]

opracownie JS na podstawie portalu Biznes Alert;
fot. pixabay.com
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Nadprzewodnikowe systemy magazynowania energii
prof. dr hab. Jacek Sosnowski
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Wytwarzanie energii w odnawialnych źródłach energii (OZE) uzależnione jest od otaczających
warunków atmosferycznych – od siły wiatru oraz napromieniowania słonecznego, w zależności od czego źródła te mogą być mniej lub bardziej wydajne. Stąd też pojawia się konieczność
konstrukcji systemów magazynowania energii elektrycznej, z których energia zostanie następnie odprowadzona do sieci elektrycznej. Jedną z obiecujących alternatyw jest wykorzystanie
w tym celu urządzeń nadprzewodnikowych. Tematyka nadprzewodnictwa stosowanego jest
podejmowana w Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki, stąd też zasadne jest jej przybliżenie
na łamach bieżącego zeszytu „Inżynierii Elektrycznej”.
Wybrane metody magazynowania energii
elektrycznej

J

est wiele metod magazynowania energii, a niektóre z nich są zaprezentowane na rys. 1. Przedstawiono tutaj charakterystyki zależności mocy
od czasu rozładowania różnych rodzajów magazynów energii. Jak widać na tym wykresie, największymi mocami charakteryzują się elektrownie
wodne szczytowo-pompowe, oznaczone symbolem
Hyd, oraz zbiorniki gazowe Gaz, którymi są na
ogół jaskinie podziemne lub inne naturalne zagłębienia, w które wtłacza się gaz pod wysokim ciśnieniem. Znacznie mniejszą moc i większe czasy rozładowania wykazują baterie ołowiowo-kwasowe,
niklowo-kadmowe, litowo-jonowe, a także baterie
przepływowe i wodorowe ogniwa paliwowe. Krótkimi czasami rozładowania rzędu sekund charakteryzują się też superkondensatory energetyczne.
Z innych ostatnio modnych metod magazynowania
energii wymienić można magazyny z solą. Szczególnie w Niemczech ta idea jest bliska realizacji.

godz.

Hyd

Akumulatory Ni-Cd,
Pb-kwas, Li-jonowe,
przepływowe,
wodorowe

Gaz

min
FES
sek.

1

Superkondensatory
energetyczne

102

SMES

104

Moc (kW)

106

Rys. 1. Schematyczna zależność pomiędzy mocą wybranych
magazynów energii a czasem ich rozładowania
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Niemieckie Centrum Aeronautyczne (DLR) przewiduje przekształcenie konwencjonalnych elektrowni
w elektrociepłownie ze stopioną solą jako medium
magazynującym, a w pierwszej kolejności będzie
to miało miejsce w elektrowni w Rheinische Revier.
Sprawdzona zostanie wówczas ta nowa metoda
magazynowania energii z pomocą ciekłej i gorącej soli, która może być używana w postaci płynnej
w temperaturach od 170 do 560°C. Zaletą stosowania soli jest jej powszechna dostępność oraz
niska cena, zwłaszcza że oczekuje się wówczas
przechowywania energii w skali GWh. Pierwszy
zakład Tesis testujący wydajność stosowania soli
w celu przechowywania energii cieplnej powstał
już w Kolonii w 2017 roku w Instytucie Technologii
Termodynamiki.
Nadprzewodnikowe magazyny energii
Na rys. 1 pokazane są również moce i czasy rozładowań dla rozwiązań związanych z wykorzystaniem technologii nadprzewodnikowych przy
konstrukcji magazynów energii elektrycznej. Są to
tzw. SMES-y (Superconducting Magnetic Energy
Storage) wykorzystujące uzwojenia nadprzewodnikowe do magazynowania energii pola magnetycznego oraz wirujące koła zamachowe FES (Flywheel
Energy Storage). O ile w SMES-ach wykorzystuje się bezpośrednio efekt nadprzewodnictwa, to
w FES-ach samo wirujące koło zamachowe przekształcające energię elektryczną w mechaniczną
i magazynujące energię jest zbudowane z lekkiego
materiału jak teflon, natomiast nadprzewodnictwo
wykorzystuje się w łożyskach magnetycznych, umożliwiających beztarciowy obrót koła zamachowego.
Oczywiście wystąpić mogą spowolnienia obrotu
samego koła wskutek pewnej lepkości środowiska,
w którym to koło zamachowe jest umieszczone (czy
to będą pary azotu, czy też powietrze), dlatego też
na ogół stosuje się tutaj otoczenie próżniowe. Zasada działania nadprzewodnikowych magazynów
energii SMES jest ściśle związana z występowaniem

prądów niezanikających w pętli nadprzewodniko- tym polem magnetycznym, co jest rozwiązaniem
wej, jakim jest również elektromagnes nadprze- bezpieczniejszym ze względu na mniejsze rozprowodnikowy, wyposażony w zworę nadprzewodniko- szenie pola magnetycznego w przypadku lokaliwą. Jak wykazały pomiary indukcyjne, czas zaniku zacji SMES-a w pobliżu ludzkich osiedli, uzyskatych prądów jest nie krótszy od 105 lat, co uzasad- nia mniejszych sił magnetycznych działających na
nia wykorzystanie tych urządzeń do magazynowa- uzwojenie nadprzewodnikowe niż w przypadku
nia energii magnetycznej, ale tylko prądu stałego. solenoidu. Oznacza to zmniejszenie rozmiarów
W SMES-ach w sposób bezpośredni magazynuje struktury mechanicznej podtrzymującej konstrukcję
się energię elektryczną przetworzoną w energię elektromagnesu przed uszkodzeniem. Konstrukmagnetyczną w uzwojeniach elektromagnesów cja solenoidalnego SMES-a z kolei jest łatwiejsza
nadprzewodnikowych o dużych gabarytach zgod- do realizacji i na ogół SMES-y o mniejszej zmanie ze wzorem W = Li2/2. L jest tutaj indukcyjno- gazynowanej energii są w ten sposób wykonywaścią uzwojenia nadprzewodnikowego, przez które ne. Dotychczas pracujące SMES-y budowane były
płynie prąd o natężeniu I. SMES-y charakteryzują z wykorzystaniem niskotemperaturowych nadprzesię wysokimi parametrami, takimi jak zmagazyno- wodników. Postęp w konstrukcji wysokotemperawaną energią na jednostkę masy
w przedziale 4 – 40 kJ/kg, gęstością zmagazynowanej energii mniejszą niż 40 kJ/L, mocą
10 000 – 100 000 kW/kg. Te
parametry SMES-ów umożliwiają ich wykorzystanie w sieciach
energetycznych,
dostarczając
w godzinach szczytu energię
elektryczną wysokiej jakości.
Wykorzystywane też są one jako
urządzenia wspomagające sterowanie procesami przemysłowymi, w których wymagana jest
wysoka jakość energii elektrycznej, np. przy produkcji układów
scalonych. SMES-y zasadniczo
składają się z takich podstawowych elementów, jak cewka
nadprzewodnikowa o dużej indukcyjności, system chłodzący
wraz z kriostatem oraz sterujący
układ przełączający, zamykający
uzwojenie zworą nadprzewodnikową w przypadku magazynowania energii i przekształcający z pomocą falowników prąd
stały na przemienny dostosowany do wymogów sieciowych
w chwilach poboru prądu. Jeśli
chodzi o geometrię cewki nadprzewodnikowej w SMES-ach,
to głównie dwie konfiguracje
są rozważane: solenoidu oraz
torusa. W rozwiązaniu torusa Fot. 1. Skonstruowany w Niemczech nadprzewodnikowy zasobnik energii firmy ACCEL
mamy do czynienia z zamknię- Instruments GmbH o zmagazynowanej energii 2 MJ i średniej mocy 200 kW
11

NR 07 // LIPIEC – WRZESIEŃ 2021

NR 07 // LIPIEC – WRZESIEŃ 2021

O Robercie
turowych taśmowych przewodów nadprzewodnikowych pierwszej i drugiej generacji umożliwia jednak
wykorzystanie także tych nowych materiałów do
budowy SMES-ów. Znacznemu obniżeniu ulegają
wówczas koszty chłodzenia, natomiast trzeba mieć
na uwadze, że niskotemperaturowe nadprzewodnikowe materiały jak NbTi oraz Nb3Sn są bardziej
odporne na mechaniczne naprężenia pojawiające
się podczas pracy SMES-ów niż kruche wysokotemperaturowe nadprzewodnikowe materiały ceramiczne. Obecnie można wprowadzić podział SMES-ów,
na układy o energii rzędu MJ, które mają największe perspektywy na komercjalizację, a także na zasobniki o znacznie większych energiach rzędu GJ
oraz wykonane z nadprzewodników wysokotemperaturowych, które są jeszcze w fazie intensywnych
badań przedwdrożeniowych.
W Instytucie Elektrotechniki, w Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych został skonstruowany model SMES-a w oparciu o uzwojenie wykonane
z wysokotemperaturowych taśm nadprzewodnikowych typ Bi-2223 i zmagazynowanej energii 34 kJ
w temperaturze 13 K. Głównym celem prowadzonych w tym zakresie prac było zbadanie wpływu
konfiguracji uzwojeń modelu SMES-a na wartość
zmagazynowanej energii przy minimalizacji przestrzeni, w którym indukcja magnetyczna przewyższa
dopuszczalne wartości. Stosowano w tym celu różnego rodzaju ekrany ferromagnetyczne.
Zastosowania SMES-ów można podzielić na
trzy kategorie: w systemach zasilania, systemach
sterowania i układach awaryjnych. Szczególnie
obiecujące są zastosowania SMES-ów właśnie
w przypadku wahań lub awarii sieci energetycznych. SMES-y w sytuacji niedoboru mocy umożliwiają jej dodatkowe uzupełnienie. Pozwalają na
stabilizację sieci energetycznej w przypadku występowania stanów nieustalonych, np. związanych
z przełączaniem linii. Wykorzystywane są więc na
przykład w układach sieci energetycznych FACTS
(Flexible AC Transmission System) dla poprawy ich
działania. Pierwszy SMES w urządzeniach FACTS
zainstalowano przez Bonneville Power Authority –
BPA w Bonneville w USA już w 1980 roku w celu
tłumienia niskich częstotliwości i zwiększenia stabilizacji sieci energetycznej. Kontynuacją tych prac
było zainstalowanie systemu FACTS z użyciem
SMES-ów w północnej sieci energetycznej Winston
w USA, gdzie uzyskano poprawę stabilności sieci
zarządzającej strategiczną linią energetyczną Pacific Intertie. Z kolei grupa Bechtel nawiązała współpracę z EPRI oraz National Laboratory w Los Alamos (LANL) w zakresie budowy SMES-ów. Podobne
zainteresowanie SMES-ami wyraził Departament
Obrony USA podejmując prace nad 20 MWh takim urządzeniem.
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W Niemczech z kolei firma ACCEL Instruments
GmbH skonstruowała SMES o zmagazynowanej
energii 2 MJ i średniej mocy 200 kW, pokazany
na fot. 2. Wykonany został we współpracy z niemiecką firmą E.U.S. i przeznaczony jest do podtrzymywania prądu przez 8 sekund i mocy 200 kW
w przypadku awarii. SMES pełniący więc funkcję
nadprzewodnikowego UPS-a podłączony został
do sieci energetycznej w zakładach elektrycznych Dortmunder Elektrizitats und Wasserwerke
w Dortmundzie. Alternatywnym rozwiązaniem magazynowania energii są FES-y (Flywheels Energy
Storages) o charakterystykach energetycznych pokazanych na rys. 1. Te wirujące koła zamachowe
przekształcają energię elektryczną w mechaniczną
obrotu koła zamachowego. Nowoczesne systemy
FES mają wirniki wykonane z kompozytów z włókna węglowego o wysokiej wytrzymałości, które są
zawieszone na łożyskach magnetycznych, coraz
częściej wykonanych z materiałów nadprzewodnikowych, jak pokazuje to rys. 2. Takie koła zamachowe mogą nawet w ciągu kilku minut osiągnąć
prędkość od 20 000 do ponad 50 000 obr./min.
Dla uniknięcia tarcia umieszczone są w obudowie
próżniowej.

Rys. 2. Rezultaty obliczeń linii sił pola magnetycznego w łożysku
magnetycznym złożonym z 6 magnesów trwałych nad którymi lewituje
nadprzewodnik wysokotemperaturowy w stanie diamagnetycznym

Wykorzystanie w łożyskach magnetycznych materiałów nadprzewodnikowych pozwala uniknąć
rezultatów teorii Earnshawa, mówiącej w przypadku magnetyków, że konfiguracja lewitacji dwóch
magnesów trwałych będzie niestabilna. Jako przykład FES-u, które są coraz bardziej popularne
w przemyśle motoryzacyjnym, wymieńmy projekt
NASA Glenn Research Center, w którym zastosowano wirnik z włókna węglowego z tytanową piastą obracającą się z prędkością 60 000 obr./min
na łożyskach magnetycznych. W rozwiązaniu tym
magazynowano energię 1,89 MJ, ładowaną mocą
1 kW, a masa urządzenia wynosiła 110 kg. Idea
FES-ów obecnie powraca w przemyśle motoryzacyjnym, które kiedyś stosowane były w formie żyroskopów w trolejbusach. ■

C

i, którzy znali Roberta na gruncie profesjonalnym, wiedzą,
że był on człowiekiem o dużej
wiedzy inżynierskiej, który uczciwie
i rzetelnie wykonywał swoje zawodowe obowiązki. Związany z Instytutem
Elektrotechniki od czasu ukończenia
studiów, przepracował tam całe swoje życie, kończąc karierę na stanowisku Kierownika Laboratorium Badawczego i Wzorcującego.
Na gruncie prywatnym Robert był
wspaniałym mężem, dobrym i opiekuńczym ojcem, kochającym dziadkiem. Troskliwość swoją łączył z poczuciem humoru, które pozwalało
mu i innym na przetrwanie ciężkich
okresów życia.
Miał wiele pasji. Od najmłodszych
lat interesował się fotografią. Na każdy wyjazd zabierał ze sobą ciężką torbę z aparatem fotograficznym i teleobiektywami, a czasem i ze statywem.
Po każdej wyprawie siedział nocami
przy komputerze i opracowywał relacje z wyjazdu.
Czasem, aby się zrelaksować,
grał w gry komputerowe jak Diablo,
w której osiągnął poziom arcymistrzowski.
Już w wieku szkolnym fascynowała
go muzyka operowa. Nie opuścił żadnego spektaklu w Operze Narodowej, jeżeli występowały światowej sławy śpiewaczki czy śpiewacy operowi. Uwielbiał utwory Richarda Wagnera (a w szczególności
Pierścień Nibelunga), z przyjemnością słuchał też
utworów Giacomo Pucciniego – Toski, Turandota,
Traviaty, Madame Butterfly oraz Cyganerii. W domu
często słuchał muzyki z lat 70. i 80. dwudziestego
wieku, a więc z lat swojej młodości. Lubił muzykę
polską i zagraniczną, ale jego bezsprzecznym faworytem była brytyjska grupa Pink Floyd.
Pasjonował się też ogrodnictwem. Co roku sadził
pomidory i ogórki i całe lato się nimi opiekował.
Kolejną pasją Roberta było gotowanie wytrawnych potraw. Przygotowywał wyszukane potrawy na
niedzielne obiady. Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy kuchnia stawała się jego królestwem. Sam robił zakupy i sam gotował. Najbliżsi
nie zapomną smaku przygotowanych przez niego
śledzi, karpia po żydowsku, zupy grzybowej, łazanek, sernika wiedeńskiego, potraw chińskiej kuchni,
pstrąga z rusztu.
Robert był namiętnym żeglarzem. Żeglarstwo
okazało się być jedną z największych jego pasji.
Pierwsze lata żeglowania Robert spędził na jeziorach

mazurskich, ale prawdziwego bakcyla połknął podczas żeglowania po morzach i oceanach. Żeglował
po różnych akwenach. Lubił rekreacyjne rejsy po
morzach ciepłych jak Morze Śródziemne czy Adriatyk. Pływał też po znacznie chłodniejszym Bałtyku.
Najbardziej lubił wyzwania, jakie przynosi żegluga po Oceanie Atlantyckim i jego morzach: Północnym, Norweskim, Barentsa. Dopłynął do North
Cape – najbardziej wysuniętego na północ fragmentu kontynentu europejskiego.
Uwielbiał przepiękne krajobrazy Norwegii,
a szczególnie fiordy – niekwestionowaną wizytówkę kraju, prawdziwe cuda natury, które zachwycają
swoją potęgą i pięknem.
Ostatnią jego wyprawą jachtem był rejs po Oceanie Atlantyckim z Norwegii przez Wyspy Owcze na
Islandię. W sumie odbył około 18 rejsów.
Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych.
W tym wypadku dla najbliższej rodziny i przyjaciół to
stwierdzenie nie ma zastosowania. Nikt i nic nie jest
w stanie wypełnić wyrwy, jaka powstała po odejściu
Roberta. ■
Tamara Byszewska-Franaszek
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Notatka z uroczystości inauguracji obchodów roku
2021 w SEP pod patronatem prof. J.I. Skowrońskiego

dr inż. Krzysztof Kogut
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

W 120 rocznicę urodzin profesor Jerzy Ignacy Skowroński został patronem roku 2021 w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (SEP). Postać profesora nierozerwalnie łączy się z Wrocławskim
Oddziałem Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutem Elektrotechniki. To z inicjatywy profesora
J.I. Skowrońskiego w 1948 roku powstał Zakład Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego jako
Oddział Wrocławski Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

P

rofesor był pionierem odbudowy energetyki na
Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, ale i wybitnym naukowcem i dydaktykiem. W pracach profesora szczególne miejsce zajmowały zawsze izolatory
szklane i porcelanowe dla linii napowietrznych wysokiego napięcia. Pod jego kierownictwem opracowano
kilka nowych konstrukcji izolatorów szklanych, łącznie
z procesem ich formowania, prasowania i hartowania. Zainicjował badania nad problemami zabrudzenia izolacji napowietrznej wysokiego napięcia, doboru
właściwego kształtu izolatora i innych środków ochrony w warunkach zabrudzenia. Jego badania nad wytrzymałością dielektryczną cieczy przyczyniły się do poznania mechanizmu przebicia dielektryków ciekłych.
Jednocześnie słusznie przewidywał, że w przyszłości również materiały żywiczne i kompozytowe znajdą
w tej dziedzinie szerokie zastosowanie. Stąd też można
stwierdzić, że profesor był wizjonerem współczesnych
materiałów izolacyjnych wysokiego napięcia.
Dodatkowo profesor Skowroński skupiał się nad
wprowadzeniem kriotechniki do elektroenergetyki.
Niezwykle ważne dla profesora Skowrońskiego
było słownictwo elektrotechniczne. Jego kierownik
i nauczyciel prof. K. Drewnowski nauczył go ścisłego
formułowania swych myśli, poprawności językowej
i formalnej wypowiedzi. Cytując profesora: „Jednym
słowem nauczył mnie pisać i czytać napisane”.

Fot. 1. Profesor Jerzy Ignacy Skowroński [1]

Profesor Skowroński był jednym z inicjatorów znakowania materiałów elektrotechnicznych w Polsce, jak
również organizatorem i kierownikiem Biura Znaku
Przepisowego SEP aż do wybuchu II wojny światowej.
Uroczystość obchodów roku 2021 pod patronatem profesora J.I. Skowrońskiego rozpoczęła msza
święta w Kościele przy ul. Bujwida we Wrocławiu,
po której nastąpiło złożenie kwiatów na grobie Pana
profesora. Kwiaty złożyli przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Politechniki Wrocławskiej,

A)

Fot. 2. A – Budynek Zakładu Materiałoznawstwa IEL przed remontem [2], B – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
Oddział Wrocław, obecnie (fot.: K. Kogut)
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B)

a w imieniu Dyrekcji Sieci
Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki dr inż.
Krzysztof Kogut.
Aby upamiętnić tę wybitną postać, w Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytucie
Elektrotechniki (SBŁ – IEL)
Oddziale we Wrocławiu zawisła tablica pamiątkowa,
umiejscowiona przy Hali
Wysokich Napięć (fot. 3).
Tablicę ufundował Wrocławski Oddział SEP przy
współpracy z Kołem nr 1
SEP działającym przy Instytucie Elektrotechniki. Uroczystość odsłonięcia tablicy
była jednym z elementów
składowych obchodów rozpoczęcia roku 2021 pod Fot. 3. Zdjęcie tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi J.I. Skowrońskiemu (fot. K. Kogut)
patronatem profesora Skowrońskiego w SEP.
Niezwykle cenna była obecność w uroczystościach
Uroczystość odsłonięcia tablicy poprowadził dr
wnuka i prawnuka Pana Profesora Skowrońskiego. Jan
inż. Krzysztof Kogut – pracownik SBŁ – IEL oraz PrePaweł Skowroński wraz z synem Aleksandrem Jerzym
zes Koła nr 1 SEP, natomiast samego aktu odsłonięprzylecieli ze Stanów Zjednoczonych, aby upamiętnić
cia dokonał Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak oraz
postać swojego przodka. J.P. Skowroński nie kontynuKierownik Zakładu Technologii i Materiałoznawstwa
uje zamiłowań dziadka do technik wysokich napięć
Elektrotechnicznego SBŁ – IEL dr inż. Ewa Zawadzi technologii materiałów izolacyjnych, ale jest wybitnym
ka (fot. 4). W uroczystości wzięli również udział oraz
kardiologiem w Birmingham w stanie Alabama (USA).
zabrali głos m.in. Rektor Politechniki, Jego Magnificencja prof. A. Wójs, Dziekan
Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej prof.
W. Rebizant, Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP
prof. politechniki A. Hachoł,
jedni z pierwszych studentów profesora Skowrońskiego: profesor J. Fekecz (były
kierownik Zakładu Materiałoznawstwa IEL) (fot. 5)
oraz Profesor B. Mazurek
(wieloletni Dyrektor Oddziału Wrocławskiego Instytutu
Elektrotechniki). W uroczystości wziął również udział
wieloletni dyrektor Instytutu
Energetyki (IEn) prof. J. Wań- Fot. 4. Odsłonięcie tablicy. Od lewej prof. W. Rebizant, prof. A. Wójs, dr inż. P.Szymczak,
kowicz.
dr inż. E. Zawadzka, dr inż. prof. PWr. A. Hachoł [3] (autor Maciej Gwozdziewicz)
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Na kolejnym etapie obchodów, w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) we Wrocławiu, odbyło się seminarium pod przewodnictwem
profesora Zbigniewa Leonowicza (przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obchodów),
podczas którego wygłoszone zostały referaty przybliżające sylwetkę Pana Profesora Skowrońskiego.
Prelegenci: dr inż. Krzysztof Kogut, dr inż. Zbigniew
Lubczyński oraz dr Ryszard Kordas przedstawili życiorys profesora z różnych punktów widzenia, zarówno pod kątem działalności naukowej, technologicznej, jak i pedagogicznej.

Polskie dachy solarne

Fot. 5. Uczestnicy uroczystości. Od lewej Aleksander Skowroński
(prawnuk), Jan Paweł Skowroński (wnuk prof. Skowrońskiego),
prof. W. Rebizant, prof. J. Fekecz, prof. A. Wójs, dr inż. P.
Szymczak, dr inż. E. Zawadzka, dr inż. prof. PWr A. Hachoł [3]
(autor Maciej Gwozdziewicz)

Na koniec uroczystości kilka słów wygłosili
m.in. Prezes TJO FSNT NOT mgr inż. Tadeusz Nawracaj, uczeń profesora i wieloletni Dyrektor IEn
Prof. Jacek Wańkowicz, prezes Oddziału Zagłębia
Węglowego SEP w Katowicach Prof. Jerzy Barglik
oraz wnuk Profesora Skowrońskiego Jan Paweł
Skowroński.
Członkowie rodziny otrzymali okolicznościowe,
drobne upominki od organizatorów obchodów. Całość wydarzenia można było obejrzeć on-line. Relację wciąż można znaleźć na stornie internetowej
www.sep.wroc.pl oraz na platformie youtube. ■

Konstrukcja dachów solarnych, w których
pokrycie dachowe pełni funkcję
tradycyjnego dachu chroniącego budynek,
a także z pomocą krzemowych ogniw
fotowoltaicznych wytwarza energię
słoneczną, jest rozwijana nie tylko w USA
przez firmę Elona Muska (Tesla), ale także
w Polsce. W Polsce firma SunRoof oferuje
dachy solarne już od 2019 roku. Do chwili
obecnej firma ta zamontowała ponad 200
dachów solarnych nie tylko w Polsce, ale
także w Szwecji, Norwegii i Szwajcarii oraz
ostatnio weszła na rynek niemiecki, a także
rozwija działalność we Włoszech i Hiszpanii.
Twórcy dachów solarnych podkreślają ich
estetykę w porównaniu do technologii paneli
słonecznych oraz przewidują dostarczanie
zintegrowanych produktów wyposażonych
bezpośrednio w system przekazywania
nadwyżek energii bezpośrednio do sieci
energetycznej.

Stacja ładowania
pojazdów
elektrycznych 22 kW

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
04-703 Warszawa
ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
sekretariat@iel.lukasiewicz.gov.pl
+48 22 112 52 05
+48 22 11 25 444

Źródła:
[1] Jerzy Ignacy Skowroński, Wspomnienie i refleksje na temat historii uczelni, Wrocław, 1977 r.
[2] 50 lat Instytutu Elektrotechniki, Wydawnictwo Książkowe Instytutu Elektrotechniki, Warszawa 1996
[3] www.sep.wroc.pl
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Urządzenie niezbędne do
ładowania samochodów i innych
pojazdów elektrycznych. Ładowarka
charakteryzuje się mocą 22 kW
prądu przemiennego AC.

Uzwojenia nadprzewodnikowe
Grzegorz Wojtasiewicz
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

W Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki realizowano prace nad wykorzystaniem niskotemperaturowych cewek nadprzewodnikowych w procesie magnetycznej separacji, a obecnie prowadzone są prace nad konstrukcją różnych uzwojeń nadprzewodnikowych do ograniczników,
transformatorów, magazynów energii z wysokotemperaturowych taśm nadprzewodnikowych.
Stąd też zagadnieniu rozwoju tematyki uzwojeń nadprzewodnikowych, zgodnego z profilem
Instytutu, poświęcony jest niniejszy artykuł.
Rozwój tematyki uzwojeń
nadprzewodnikowych

N

adprzewodnictwo jest zjawiskiem, które fascynowało od momentu jego odkrycia ze względu na niespotykane właściwości. Sprawiały
one, że oczekiwano unikatowych zastosowań nadprzewodników do przesyłu prądu bezstratnego oraz
wytwarzania silnych pól magnetycznych z pomocą
uzwojeń nadprzewodnikowych. I tutaj podobnie
jak z poszukiwaniami teoretycznych wyjaśnień istoty
nadprzewodnictwa przez pierwsze lata po jego odkryciu spotykano się z rozczarowaniami.

Rys. 1. Krzywa magnetyzacji ołowiu zmierzona metodą wyciąganej próbki
w temperaturze 4,2 K
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Pierwsze cewki nadprzewodnikowe konstruował
już Heike Kamerlingh Onnes, odkrywca nadprzewodnictwa, który, jak wiadomo, stwierdził występowanie nadprzewodnictwa w rtęci i następnie
prostych metalach takich jak ind, cyna, ołów, które
charakteryzują się niskimi polami krytycznymi. Pokazuje to rys. 1 na przykładzie pomiaru przez autora
krzywej histerezy magnetyzacji w temperaturze 4,2 K
próbki ołowiu, która przy indukcji magnetycznej 50
mT traci nadprzewodnikowe właściwości. Właśnie
z ołowiu Onnes nawijał pierwsze uzwojenia nadprzewodnikowe, co umożliwiło uzyskanie skromnej
maksymalnej indukcji magnetycznej rzędu 50 mT.
Wynik ten w gruncie rzeczy opóźnił więc rozwój tematyki aplikacji silnoprądowych nadprzewodników.
Sytuacja uległa dopiero radykalnej zmianie po II
wojnie światowej, gdy w miejsce prostych metali
obiektem badań stały się tak zwane nadprzewodniki
drugiego rodzaju oraz opracowano metodę PIT (Powder in Tube) czyli wytwarzania z nich przewodów
nadprzewodnikowych. W latach sześćdziesiątych
ubiegłego stulecia powstały więc pierwsze zasadniczo jeszcze laboratoryjne uzwojenia nadprzewod-

Rys. 2. Przekrój wielowłóknowego stabilizowanego przewodu
nadprzewodnikowego z Cu/NbTi

stabilizator (Ag)

HTSC

warstwy buforowe
podłoże metaliczne
Rys. 3. Schemat struktury wysokotemperaturowej taśmy nadprzewodnikowej

nikowe z przewodu NbTi o temperaturze krytycznej przetrzymywane są zanurzone w kąpiel helowej
9,3 K i wyższym polu krytycznym HC2 = 15 T oraz odpowiednie urządzenia, np. cewka stanowiąca
Nb3Sn o strukturze typu A15 z TC = 18 K i HC2 = 25 T. uzwojenie nadprzewodnikowe.
Od razu widać jak różne są te wartości
od pola krytycznego ołowiu, a z drugiej
strony nasuwa się skojarzenie, jak obecnie wyglądałby stan nauki i techniki z zakresu nadprzewodnictwa, gdyby Onnes
zamiast badać rtęć, zająłby się bardziej
złożonymi strukturami. Kolejnym stymulatorem tematyki budowy cewek i elektromagnesów nadprzewodnikowych jest
stały postęp w konstrukcji przewodów
nadprzewodnikowych, które charakteryzują się coraz bardziej zaawansowaną
strukturą. Na rys. 2 pokazany jest przekrój wielowłóknowego przewodu nadprzewodnikowego z Nb3Sn, natomiast na
rys. 3 widoczna jest z kolei wielowarstwowa struktura przewodu w formie taśmy
wykonanego z nadprzewodnika wysokotemperaturowego.
Wraz z rozwojem technologii materiałów nadprzewodnikowych pojawiły się
nowe metody chłodzenia wykonanych
z nich uzwojeń nadprzewodnikowych. Na
fot. 1 pokazane jest kriogeniczne stanowisko pomiarowe, którego elementem
jest klasyczny kriostat helowy, w którym Fot. 1. Widok kriogenicznego stanowiska pomiarowego z kriostatem helowym
19
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taśma izolacyjna
Z kolei na rys. 4 widoczna jest konstrukcja kabla nadprzewodnikowego
taśma kaptonowa
z chłodzeniem wewnętrznym. W rozwiązaniu tym uzwojenia elektromagnedrut Ni-Cr
d=0.2 mm
su nadprzewodnikowego chłodzone
są nie w kąpieli helowej, ale helem drut nadprzewodnikowy
d=0.5 mm
nadkrytycznym – mieszanką pod ciśnieniem ciekłego helu i jego par płynącą
wewnątrz uzwojenia.
rura Cu-Ni
d=5 mm
Taka metoda chłodzenia zapewnia
większą jego efektywność oraz zmniejszenie ilości helu niezbędnego do
schłodzenia kabla, gdyż jest on bezciekły hel
pośrednio chłodzony przepływającym
helem pod ciśnieniem. Rys. 4 pokazuje
już gotową cewkę nadprzewodnikową Rys. 4. Struktura kabla nadprzewodnikowego z chłodzeniem wewnętrznym
dużej mocy w kształcie zwiniętej taśmy skonstruowaną w National Compact Stellarator
Obecnie ze względu na olbrzymie, wręcz niemieExperiment (NCSX) w USA. Cewka ta przewidywana rzalne pola krytyczne nadprzewodników wysokotempejest do wykorzystania w kontrolowanej reakcji syntezy raturowych wykorzystuje się je w konstrukcjach hybrydotermojądrowej w alternatywnym do ITER-a projekcie wych zapewniających otrzymanie najwyższych wartości
budowy stellaratora. Nadmieńmy, że taka konstruk- indukcji magnetycznej. Unikatowym przykładem takiecja została już zbudowana w Niemczech w Greifswal- go elektromagnesu hybrydowego jest egzemplarz skondzie, niedaleko od Szczecina.
struowany w Narodowym Instytucie Silnych Pól Magne-

Fot. 2. Modułowa cewka nadprzewodnikowa skonstruowana w NCSX w USA podczas instalacji (źródło: domena publiczna)
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tycznych (NHMFL) w Tallahassee na Florydzie w USA.
Wytwarza on rekordową indukcję magnetyczną równą
45,5 T z pomocą wysokotemperaturowej cewki nadprzewodnikowej umieszczonej wewnątrz niskotemperaturowego uzwojenia nadprzewodnikowego. O skali
wielkości wytworzonej indukcji magnetycznej świadczy
porównanie z coraz bardziej powszechnymi elektromagnesami nadprzewodnikowymi wykorzystywanymi
w lecznictwie do badań rezonansu magnetycznego.
Typowa cewka do rezonansu magnetycznego wytwarza
indukcję magnetyczną rzędu 2–3 Tesli, a więc około
dwudziestokrotnie mniejszą od maksymalnej indukcji
uzyskanej w NHMFL. Wytworzenie z pomocą miniaturowego, hybrydowego uzwojenia nadprzewodnikowego o wadze zaledwie 390 g indukcji magnetycznej
45,5 T pozwoliło ustanowić nowy rekord wartości indukcji magnetycznej osiągniętej w sposób stacjonarny.
Dotychczas indukcje takie uzyskiwano metodami impulsowymi. Przekroczona tym samym została magiczna wartość 45 T, którą od 1999 r. otrzymywano w tym
samym laboratorium, w najsilniejszym dotychczas elektromagnesie pola stałego na świecie. W tym celu skonstruowano wówczas w NHMFL 35-tonowego olbrzyma
również z uzwojeniami nadprzewodnikowymi, który
nadal jest najsilniejszym działającym elektromagnesem
na świecie, umożliwiającym prowadzenie unikatowych
badań nowoczesnych materiałów. Ale porównanie mas
obydwu elektromagnesów (35 ton i 390 g) wskazuje
na wielkie możliwości tego nowego rozwiązania skonstruowanego z użyciem hybrydowych wysokotemperaturowych cewek nadprzewodnikowych. Ze względu na
ultrawysokie krytyczne pola magnetyczne nadprzewodników wysokotemperaturowych użyto je w tym hybrydowym rozwiązaniu na uzwojenia wewnętrzne podnoszące wartość indukcji magnetycznej, przy której uzwojenia
niskotemperaturowe traciły już swoje właściwości nadprzewodzące. Wykorzystane zostały w tym celu przewody warstwowe typu RE-BCO, gdzie RE jest ziemią rzadką, pokazane na rys. 3, o dużej wartości dopuszczalnej
gęstości prądu. Tę gęstość prądu, która ma kluczowe
znaczenie dla wytworzonej indukcji magnetycznej, podwyższono stosując bardziej ciasne nawinięcie uzwojeń,
bez izolacji międzywarstwowej. Uważano także, że
może to poprawić stabilność pracy cewki, gdyż w razie
awarii prąd będzie mógł ominąć słaby punkt uzwojenia
i przepłynąć do najbliższej warstwy. Z punktu widzenia
technicznego konstrukcja tego wysokotemperaturowego uzwojenia nadprzewodnikowego jest więc dużym
osiągnięciem, które może zostać wykorzystane zarówno
w aspekcie badań naukowych, jak też np. do magazynowania energii elektrycznej w unikatowym SMES-ie. ■

Już w przyszłym roku chińska
stacja kosmiczna powinna być
zbudowana
Chiny przystąpiły do budowy własnej stacji
kosmicznej, która ma zostać zakończona już
w przyszłym roku. Kluczowy moduł tej stacji
o nazwie Tianhe (harmonia niebios), ważący
22,5 tony, został wystrzelony z kosmodromu
Wenchang na wyspie-prowincji Hajnan.
Moduł ten będzie pełnił funkcję ośrodka
zarządzania i kontroli stacji kosmicznej
o nazwie Tiangong (niebiański pałac), jak
podaje chińska agencja prasowa Xinhua.
Będzie to więc druga stacja kosmiczna
po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
ISS, z udziału w której Chiny zostały
wykluczone przez USA. Moduł ten wyniesiony
został w przestrzeń kosmiczną z pomocą
największej chińskiej rakiety nośnej Długi
Marsz 5B. Nie jest to jedyny chiński projekt
związany z eksploracją kosmosu. Planowana
jest też budowa stacji badawczej na księżycu
oraz wysłanie na księżyc w najbliższym
dziesięcioleciu szeregu bezzałogowych misji.
Program ten sięgający 2045 r. przewiduje
organizację tysięcy lotów kosmicznych
rocznie z pasażerami i ładunkami.

opracownie JS na podstawie portalu Nauka w Polsce;
fot. aiyue.org
21

Temperatura krytyczna nadprzewodników –
eksperyment i modelowanie

prof. dr hab. Jacek Sosnowski
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

W artykule zanalizowano zagadnienia temperatury krytycznej materiałów nadprzewodnikowych. Problematyka ta obecnie jest szczególnie aktualna w świetle zaobserwowania po raz
pierwszy w historii zjawiska nadprzewodnictwa w temperaturze pokojowej. Omówiono zarówno klasyczny model temperatury krytycznej oparty na teorii BCS, który przeżywa obecnie
renesans, jak i zagadnienia nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego.
Temperatura krytyczna nadprzewodników

Z

jawisko nadprzewodnictwa w dzisiejszych czasach coraz bardziej staje się przedmiotem
wdrożeń inżynieryjnych, szczególnie w elektryce.
Jedną z głównych przyczyn obecnego postępu w zakresie zastosowań materiałów nadprzewodnikowych
w elektrotechnice jest wzrost parametrów krytycznych,
w tym coraz wyższa temperatura krytyczna tych materiałów. Dokładnie 110 lat temu Kamerlingh Onnes
w Laboratorium w Leidzie w Holandii odkrył nadprzewodnictwo w rtęci w temperaturze ciekłego helu. I tutaj jest widoczna jedna z głównych przyczyn tak nielicznych zastosowań nadprzewodników przez można
nawet powiedzieć – pierwszych 50 lat. Wiąże się to
z jednej strony z faktem, że technologię otrzymywania
przewodów nadprzewodnikowych z NbTi opracowano dopiero w latach 60. ubiegłego wieku, a z drugiej
strony – właśnie z niską temperaturą krytyczną ówczesnych materiałów nadprzewodnikowych.
O ważkości problematyki uzyskania tak niskich
temperatur świadczyć może fakt, że Kamerlingh Onnes otrzymał nagrodę Nobla już w 1913 r. za ba-

Rys. 1. Temperaturowe przejścia rezystywne do stanu nadprzewodzącego
próbek półprzewodnikowych La3-xVxSe4 o wzrastającej koncentracji
elektronów: n4>n3>n2>n1
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dania właściwości substancji w najniższych temperaturach i skroplenie helu 5 lat po skropleniu helu
i 2 lata po odkryciu nadprzewodnictwa, co, jak czasem bywa, okazało się częściowo dziełem przypadku. Przewidywano mianowicie gładkie zmiany rezystancji z temperaturą, podczas gdy zaobserwowano
skokową zmianę rezystancji rtęci w temperaturze
wrzenia ciekłego helu, czyli około 4 K. Druga niejasność dotycząca odkrycia nadprzewodnictwa wiąże
się z samym autorstwem tego odkrycia, gdyż według
niektórych wersji jeden z anonimowych asystentów
Kamerlingha Onnesa, ubrany w niebieski kombinezon,
jak przedstawia się go obecnie w przekazach, przez
nieuwagę nie ustabilizował temperatury. Doprowadziło to do zaobserwowania gwałtownego skoku strzałki
galwanometru podczas właśnie zmiany temperatury,
co, jak obecnie wiadomo, związane było z przejściem
w obszarze temperatury krytycznej. Natomiast sam Onnes wg przekazów pojawił się w laboratorium tego dnia
znacznie później. W celu określenia, jak jest zdefiniowana temperatura krytyczna posłużyć się można definicją podaną w polskiej normie PN-IEC 60050-815 [1],
która określa temperaturę krytyczną jako taką temperaturę, poniżej której nadprzewodnik wykazuje nadprzewodnictwo w zerowym polu magnetycznym i przy
zerowym prądzie elektrycznym.
Ta definicja temperatury krytycznej ma charakter teoretyczny, gdyż eksperymentalnie obserwuje
się przejście o niezerowej szerokości, jak pokazują
to rys. 1 i 2 dla niskotemperaturowych nadprzewodnikowych próbek półprzewodnikowego selenku lantanu o zmiennej koncentracji nośników prądu rzędu 3x1021 cm-3 oraz zsyntetyzowanej przez
autora ceramiki nadprzewodnikowej o składzie
Bi2Sr2Ca2Cu3O10. Jak widać na tych rysunkach,
przejścia temperaturowe do stanu nadprzewodnictwa
obejmują kilka stopni kelwina. ΔT = 10 K dla wysokotemperaturowego nadprzewodnika pokazanego
na rys. 2, więc za temperaturę krytyczną przyjmuje się
wówczas na ogół wartość średnią, w tym przypadku
równą 120 K. Jakkolwiek czasem wprowadza się też
eksperymentalną definicję temperatury krytycznej jako
Tonset początku przejścia do stanu nadprzewodnictwa
lub temperaturę pełnego zaniku rezystancji. Dla kompletu informacji przytoczmy przeliczenie skal tempe-

ginalnego nie tylko na ówczesne czasy. Była to nowatorska koncepcja par elektronowych o przeciwnych pędach i spinach, która jakkolwiek wzbudzała
początkowo wiele kontrowersji, była podstawą teorii
Bardeena Coopera Schrieffera, powszechnie znanej
jako teoria BCS [4], za którą autorzy otrzymali wspólnie nagrodę Nobla. Jedna z głównych wątpliwości
dotyczyła mechanizmu formowania się par Coopera
złożonych z dwóch odpychających się elektrostatycznie elektronów. Rozwiązaniem tego problemu było
a) uwzględnienie oddziaływań
b)
elektronów tworzących
parę z dodatnio naładowaną siecią jonów atomów
tworzących
strukturęAndrejewa
metalu. Oddziaływanie
Rysunek 3. Schemat
odbicia
na granicyprzyciąmetal-nadprzewodnik:
gające z dodatnim medium, jakim są drgające termicznie jony sieci krystalicznej, określa się mianem
oddziaływania
elektron→
– fonon,
które pędu
opisane
jest
dziura,
↑
- kierunek spinu,
kierunek
elektronów
Rys. 2. Temperaturowe przejście do stanu nadprzewodnictwa
stałą
sprzężenia
λ.
Ilustracją
mechaniczną
takiego
zsyntetyzowanej przez autora nadprzewodnikowej ceramiki bizmutowej
efektu jest geometryczny model dwóch kulek położoo składzie Bi2Sr2Ca2Cu3O10
było uwzględnienie
elektronów
tworzących
nych naoddziaływań
sprężystej, gumowej
membranie,
które w re-parę z dodatnio nała
raturowych pomiędzy skalami Celsjusza i Kelvina, zultacie zbliżają się do siebie tworząc parę. Drugim
atomów tworzących strukturę metalu. Oddziaływanie przyciągają
które jest opisane zależnością: 1°C = 1jonów
K – 273,15.
Przez lata temperatura krytyczna nie przekraczała
medium
jakim są drgające termicznie jony sieci krystalicznej, określ
25 K, co uważano nawet za górną możliwą
granicę
temperatury krytycznej. W rezultacie ta temperatura
oddziaływania
elektron-fonon, które opisane jest stalą sprzężeni
wyznaczała podział między nadprzewodnikami
niskoi wysokotemperaturowymi, gdyż w 1986 r. odkryte
mechaniczną takiego efektu jest geometryczny model dwóch kulek p
zostało przez Bednorza i Mullera [2] nadprzewodnictwo w temperaturze 30 K w związkusprężystej,
ceramicznym gumowej membranie, które w rezultacie zbliżają się do siebie
BaLaCuO4. Zapoczątkowało to erę nadprzewodRys. 3. Schemat odbicia Andrejewa na granicy metal-nadprzewodnik:
nictwa wysokotemperaturowego. I właśnie
Drugimteraz,
ważnym
parametrem o przeciwnym znaku opisującym oddziaływ
a dokładnie w październiku 2020 r. po raz pierwszy      – elektron,       – dziura,   – kierunek spinu,          – kierunek pędu
elektronów
w historii zaobserwowano nadprzewodnictwo
w tem- jest kulombowskie odpychanie między elektronami, ekrano
elektronami
peraturze 287 K [3], czyli już w temperaturze poko- ważnym parametrem o przeciwnym znaku opisującym
jowej, tzn. w 14°C, we wzbogaconym którego
w węgiel siaroddziaływanie
pomiędzy elektronami
jest wartość
kulombow-tych dwóch param
opisana
jest parametrem
µ. Znając
ko-wodorze H2S + CH4 pod olbrzymim ciśnieniem skie odpychanie między elektronami, ekranowana
267 GPa. W jakimś sensie spełniły się można
więc poszukiwielkość
którego opisana
jest parametrem
μ. Znawartość
temperatury
krytycznej
nadprzewodników
w modelu B
wania zarówno uczonych, jak też autorów science fic- jąc wartość tych dwóch parametrów, wyliczyć możwzorem:
tion oczekujących nadprzewodnictwa wopisana
temperaturze
na wartość temperatury krytycznej nadprzewodników
pokojowej, z angielska zwanego Room Temperature w modelu BCS, która jest opisana wzorem:
Superconductivity.

O

O

Modelowanie temperatur krytycznych
nadprzewodników

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 =θ𝐷𝐷𝐷𝐷 exp �

−(1+λ)
𝜆𝜆𝜆𝜆−𝜇𝜇𝜇𝜇

�

(1)

Nadprzewodnictwo jest unikatowym zjawiskiem, gdzie θD jest temperaturą Debye’a, a więc temperaopis którego przez lata wymykał się gdzie
tradycyjnemu
charakterystyczną
drgań sieci
krystalograficznej.
ΘD jest turą
temperaturą
Debye’a,
a więc
temperaturą charakterystycz
poglądowi na przewodzenie elektryczne metali. Kro- Ponieważ stała sprzężenia λ jest mniejsza od jednokiem milowym w zrozumieniu opisu nadprzewodnicści, a μPonieważ
rzędu 0,1, przy
temperaturze
Debye’a
krystalograficznej.
stała
sprzężenia
λ jestrzędu
mniejsza od jedności,
twa była koncepcja tworzenia się par elektronowych kilkuset kelwinów otrzymujemy temperaturę krytyczwprowadzona przez Coopera, doktoranta
Bardeena,
ną nie Debye’a
wyższą od 25
K, cokilkuset
jest tak zwanym
limitem
przy
temperaturze
rzędu
kelwinów
otrzymujemy tempera
który zaproponował w ten sposób coś bardzo ory- na temperaturę krytyczną dla nadprzewodników

nie wyższą od 25 K, co jest tak zwanym limitem na temperaturę
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nadprzewodników konwencjonalnych. Dla opisu temperatury krytycznej nad
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konwencjonalnych. Dla opisu temperatury krytycznej nadprzewodników wysokotemperaturowych
należy wprowadzić więc modele pozwalające na
uzyskanie silnego wiązania między składnikami
tworzącymi parę, jak ma to miejsce na przykład
w antyferromagnetyzmie, który to efekt występuje
w płaszczyznach CuO2 większości nadprzewodników wysokotemperaturowych (w tzw. miedzianach).
Przykładem silnego parowania w przestrzeni rzeczywistej jest również tworzenie się par elektron-dziura, co pokazuje rys. 3 dla przypadku tzw. odbicia
Andrejewa zachodzącego na styku metal-nadprzewodnik. Jednak obecne odkrycia nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego w temperaturze pokojowej w związkach wodoru wskazują na renesans
klasycznego modelu nadprzewodnictwa opartego
na teorii BCS i koncepcji klasycznych par Coopera
w przestrzeni odwrotnej – pędów, gdy sparowane
są elektrony o przeciwnych spinach i pędach, jak
widać na rys. 3. Przyczyną tego jest wodór, najlżejszy pierwiastek, który wobec tego charakteryzuje
się najwyższymi energiami drgań sieci i temperaturą Debye'a, a co za tym idzie – właśnie zgodnie ze
wzorem 1. możliwością uzyskania nadprzewodnictwa w temperaturze pokojowej. Problemem dotychczas było uzyskanie wodoru w postaci metalicznej.
Występuje on w przyrodzie w postaci molekuły izolacyjnej H2. Być może, że przyłożenie wysokiego ciśnienia mogło doprowadzć właśnie do rozerwania
tego wiązania izolacyjnego i powstania fazy metalicznego wodoru oraz obserwacji nadprzewodnictwa pierwszy raz w historii w temperaturze pokojowej. ■
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Układ wykorzystywany jest
do regulacji prędkości pojazdów
akumulatorowych z silnikami
prądu stałego.

Przechowywanie wodoru w formie gazowej i ciekłej
– zbiorniki wodoru

Grzegorz Wojtasiewicz
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Opracowanie opłacalnej i efektywnej metody przechowywania wodoru stanowi duże wyzwanie ze względu na jego niską gęstość energii w porównaniu z paliwami konwencjonalnymi.
Z kolei takie właściwości wodoru, jak wybuchowość, palność oraz korozyjność stanowią wyzwanie pod kątem bezpieczeństwa. Zbiorniki wodoru powinny charakteryzować się wysoką
pojemnością, prostotą technologiczną, niską ceną i bezpieczeństwem stosowania. Magazynowanie stacjonarne wodoru stosuje się głównie w dwóch celach: ograniczenia częstości, a tym
samym kosztów dostaw i w celu gromadzenia wodoru jako zapasu awaryjnego. Inne zastosowanie mają zbiorniki wodoru w środkach transportu, pełniące funkcję „magazynu paliwa”
dla ogniw paliwowych zasilających pojazdy o napędzie elektrycznym. Niniejszy artykuł dotyczy
zbiorników do przechowywania wodoru, zarówno stacjonarnych, jak i dla środków transportu,
który ze względu na stan może być przechowywany w formie gazowej lub płynnej.
Zbiorniki gazowego wodoru

Z

e względu na niewielką gęstość gazowego wodoru musi być on przechowywany w specjalnych
zbiornikach ciśnieniowych. Gęstość wodoru
w zbiornikach o ciśnieniu 300 barów w temperaturze 0°C wynosi ok. 23 kg/m3 (dla porównania sprężony gaz ziemny w tych samych warunkach ma gęstość
ok. 277 kg/m3). Magazynowanie gazowego wodoru
w zbiornikach pozwala zachować jego czystość na wymaganym poziomie i może być stosowane niezależnie
od lokalizacji.
Ze względu na budowę oraz wymagania wytrzymałościowe, wynikające z wartości ciśnienia roboczego
przechowywanego wodoru, zbiorniki możemy podzielić na stacjonarne i mobilne. Wcześniej jednak, w ramach uporządkowania nomenklatury wprowadzono
klasyfikację wskazującą na materiał, z którego są one
zbudowane. Podział ten odzwierciedla również postęp
technologiczny zastosowany do ich budowy.
Ze względu na sposób wykonania zbiorniki dzieli
się na 5 typów – rys. 1 [1]:
• typ I – zbiornik wykonany z walczaka stalowego
zamykanego ogniowo do postaci dennic cylindra;
• typ II – zbiornik stalowy typu I o cieńszej ściance,
otoczony obwodowo na części cylindrycznej warstwą nawiniętego włókna, zazwyczaj szklanego;
• typ III – zbiornik wykonany zazwyczaj z rury aluminiowej lub cienkiej stali nierdzewnej, zamykanej do
postaci dennic cylindra, otoczony pełnym oplotem
wokół całej powierzchni zbiornika, włączając w to
dennice, najczęściej warstwą włókna szklanego lub
węglowego;
• typ IV – zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego:
PA, HDPE spawany lub monolityczny, otoczony pełnym oplotem wokół całej powierzchni zbiornika,
włączając w to dennice, najczęściej warstwą włókna węglowego;
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• typ V – zbiornik wykonany docelowo z nieprzepuszczalnego kompozytu wokół całej powierzchni
zbiornika tymczasowego, włączając w to dennice,
najczęściej warstwą włókna węglowego i pozbawiany zbiornika wewnętrznego jeszcze w trakcie
procesu produkcji w celu uniknięcia jego późniejszego zapadania (implozji) podczas eksploatacji
i dalszego obniżenia wagi.

Typ I

Typ II

TypIIIIII
Typ

wytrzymałych włókien węglowych jako oplotu strukturalnego oraz lekkiego plastikowego lub aluminiowego wewnętrznego naczynia szczelnego (typ III i IV),
– rys. 2, tab. 1.
Przechowywanie wodoru w mobilnych zbiornikach
ciśnieniowych ma zastosowanie w motoryzacji, gdzie
zbiorniki te instalowane są w pojazdach samochodowych wykorzystujących wodór jako paliwo. Przy
zastosowaniu w autobusach i samochodach ciężarowych preferowane są zbiorniki na ciśnienie 350 bar,
natomiast w samochodach osobowych i pojazdach
o ograniczonej przestrzeni – mniejsze gabarytowo
zbiorniki na ciśnienie 700 bar. Są to zbiorniki typu IV,
jednak docelowo zakłada się, zwłaszcza dla zbiorników na ciśnienie 700 bar i wyższych, wykorzystanie
zbiorników typu V.

Rys. 3 przedstawia zbiorniki wodorowe typu IV
na ciśnienia 350 bar produkcji polskiej firmy Stako,
będącej częścią koncernu Worthington, jednego z liderów technologii ciśnieniowych zbiorników wodorowych.

Rys. 2. Zespół zbiorników typu IV do przechowywania
i transportu gazowego wodoru (www.gaznet-megc.com)

Rys. 4. Zbiornik gazowego wodoru 700 bar (Quantum
Technologies, Inc)

Rys. 3. Zbiorniki Stako 350 bar o pojemności 3,6 i 2,8 kg
gazowego wodoru (www.cng.lng.pl)

Z kolei rys. 4 przedstawia przykład zbiornika ciśnieniowego 700 bar typu IV produkcji Quantum
Technologies, przeznaczony dla samochodów osobowych.

TypIV
IV
Typ

Rys. 1. Podział zbiorników ciśnieniowych ze względu na sposób
wykonania [1]

Magazynowanie wodoru w stacjonarnych zbiornikach ciśnieniowych jest mniej problematyczne niż
w przypadku ich mobilnych odpowiedników. Przykładem tego typu zbiorników są zbiorniki stalowe przechowujące wodór dla szerokich zastosowań (typ I),
np. na potrzeby przemysłu pod ciśnieniem 50 bar
oraz butle stalowe na wodór gazowy pod ciśnieniem
150÷200 bar, wykorzystywane w laboratoriach.
Zbiorniki stalowe mają konstrukcję cylindryczną
z dennicami półkulistymi, co związane jest z łatwością ich wykonania, lub kuliste, kiedy wymagana jest
większa objętość zbiornika.
Postęp technologiczny spowodował stopniowe wycofywanie zbiorników stalowych na rzecz ich
kompozytowych odpowiedników ze względu na pięciokrotnie mniejszą wagę zbiornika oraz możliwość
stosowania przy zdecydowanie większych ciśnieniach
(200÷350 bar). Wynika to z zastosowania bardzo

Tabela 1. Wybrane parametry zespołów zbiorników
typu IV do przechowywania i transportu gazowego
wodoru (www.gaznet-megc.com)
Liczba butli

Przekrój zbiornika 700 bar typu IV, przeznaczonego dla Toyoty Mirai, przedstawia rys. 5. Zbiornik
pozwala zmagazynować 5 kg gazowego wodoru.

9÷22

Pojemność magazynowania
(200 bar@15°C), kg

218÷530

Pojemność magazynowania
(250 bar@15°C), kg

275÷692

Pojemność magazynowania
(300 bar@15°C), kg

319÷804

Pojemność magazynowania
(350 bar@15°C), kg

353÷890

Masa własna, kg

12 330÷29 990

Masa brutto, kg

15 493÷37 956

Rys. 5. Zbiornik gazowego wodoru 700 bar Toyoty Mirai (Toyota)
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Budowa zbiorników gazowego wodoru
Budowa zbiornika na gazowy wodór zakłada
istnienie jego śladowej przenikalności przez ścianki
naczynia, w którym jest przechowywany. W celu ograniczenia tego zjawiska stosuje się specjalne stale (typ
I, II i III) o niskiej podatności na kruchość wodorową
(embrittlement), np. Hydrexel®, lub tworzywa sztuczne dobierane specjalnie dla obniżenia penetracji wodoru (typ IV i V), tab. 2.

Oplot zbiorników typu II i wczesnych zbiorników
typu III wykonywany był metodą nawijania (rys. 8).
Natomiast oploty nowszych zbiorników typu III oraz
zbiorników typu IV i V wykonywane są metodą wyplatania (rys. 9).

gęstość
g/cm3

przenikalność
cm3/(m3d bar)

cena

PE(HD-PE)

0,96

25÷55

niska

PP

0,9÷1,0

65

niska

PA6

1,14

7

średnia

PVC

1,2÷1,4

10

niska

PVDF

1,78

3

wysoka

Rys. 8. Wykonywanie oplotu metodą nawijania [1]

A)

warstwa aluminium
warstwa
warstwa
warstwaz zwłóknami
włóknami
helikalnie
helikalnieskręconymi
skręconymi
warstwa
z włóknami
warstwa
z włóknami
w
w kształcie
obręczy
kształcie
obręczy

Rys. 6. Budowa zbiornika wodoru typu III [2]

B)

zewnętrzna
zewnętrznawarstwa
warstwa
kompozytowa
kompozytowa

Lp.

Rodzaj badania

Typ
I

Typ Typ
II
III

warstwaz zpolimeru
polimeru o
warstwa
wysokiejgęstości
gęstości
o wysokiej

wewnętrznawarstwa
warstwazzwłókna
włókna
wewnętrzna
węglowego
węglowego

Rys. 7. Budowa zbiornika wodoru typu IV
(Quantum Technologies, Inc.)

Rys. 6 i 7 przedstawiają warstwową budowę zbiorników gazowego wodoru typu III i IV.
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ścianka
ścianka
ścianka
ścianka
zewnętrzna
wewnętrzna
zewnetrzna
wewnętrzna

Typ
IV

1.

Statyczna próba na rozrywanie

X

X

X

X

2.

Badania cykliczne w temperaturze pokojowej

X

X

X

X

3.

Test na odporność chemiczną

X

X

X

4.

Próba ogniowa

X

X

X

X

5.

Próba na przestrzelenie

X

X

X

X

6.

Odporność na wady

X

X

X

7.

Pełzanie w wysokiej temperaturze

X

X

X

8.

Przyspieszone badania
wytrzymałościowe

X

X

X

9.

Próba zrzutowa

X

X

10.

Test na przenikalność

11.

Ocena działania zaworu
bezpieczeństwa

12.

Badania cykliczne CNG/
wodór

13.

Badania cykliczne w warunkach ekstremalnych

14.

Badania cykliczne na przeciekanie

Rys. 9. Wykonywanie oplotu metodą wyplatania [1]: A – widok
stanowiska do wyplatania, B – proces wyplatania

Każdy wyprodukowany wysokociśnieniowy zbiornik gazowego wodoru przechodzi szereg restrykcyjnych badań i testów, wynikających z różnych norm
branżowych, mających na celu zapewnienie bezpie-

LH2
zbiornik

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Zbiorniki ciekłego wodoru
gąbczastawarstwa
warstwa
gąbczasta
przeciwwstrząsowa i
przeciwwstrząsowa
przeciwuderzeniowa
i przeciwuderzeniowa

Wartość strat cieplnych wnikających do wnętrza
zbiornika, a tym samym ograniczanie parowania ciekłego wodoru, można ograniczyć poprzez odpowiednią konstrukcje zbiornika (rys. 10).

Tabela 3. Testy i badania, jakim podlegają zbiorniki
gazowego wodoru [1]

Tabela 2. Przenikalność wodorowa wybranych
materiałów polimerowych (www.ise.chemnitz.de)
materiał

czeństwa przyszłym użytkownikom. Badania, wyszczególnione w tab. 3., uwzględniają wszystkie narażenia i zagrożenia, jakim może poddany być zbiornik
podczas eksploatacji. Dopiero pozytywne przejście
wszystkich testów dopuszcza zbiornik do użytkowania.

Ze względu na niewielką gęstość gazowego wodoru musi być on przechowywany w specjalnych zbiornikach ciśnieniowych, wytrzymujących ciśnienia rzędu
300÷700 bar.
Znacznie większą gęstość wodoru można uzyskać
przez jego upłynnienie. Gęstość ciekłego wodoru przy
ciśnieniu atmosferycznym i temperaturze -252°C wynosi
70 kg/m3. Ta właściwość wodoru ma szczególne zastosowanie przy jego przechowywaniu i transporcie. Jednak
ze względu na ekstremalnie niską temperaturę ciekły wodór podlega intensywnemu parowaniu. Zapobieganie
ewaporacji ciekłego wodoru wymaga zastosowania odpowiedniej kriogenicznej izolacji termicznej i zbiorników
o najmniejszym stosunku powierzchni do objętości.

izolacja
izolacja
termiczna
termiczna
Rys. 10. Budowa zbiornika ciekłego wodoru

Zbiorniki wodorowe składają się ze zbiornika
wewnętrznego i zbiornika zewnętrznego. Pomiędzy
zbiornikiem wewnętrznym, w którym przechowuje się
ciekły wodór, a zbiornikiem zewnętrznym znajduje się
przestrzeń, w której umieszczona jest izolacja termiczna. Zbiorniki wykonuje się ze stali lub aluminium ze
względu na wymaganą wytrzymałość mechaniczną
i małe współczynniki emisyjności polerowanej stali (ε=0.0115) i polerowanego aluminium (ε=0.02).
W praktyce zbiorniki mają kształt walca o znormalizowanych dennicach w kształcie czaszy lub elipsoidy
o proporcjach długości do średnicy – 2:1 lub 4:1. Dodatkowo zbiorniki wyposażone są w zawór bezpieczeństwa upuszczający nadmiar par, powstałych na skutek
parowania, do atmosfery. Taki upust jest jedynym zabezpieczeniem zbiornika przed wybuchem pod wpływem prężności par wodoru.
Rolą izolacji termicznej jest ograniczenie wnikania
ciepła do wnętrza zbiornika na drodze przewodzenia i promieniowania cieplnego, uzyskiwanie poprzez
zastosowanie materiałów o możliwie najmniejszych
wartościach współczynników przewodności cieplnej λ
i emisyjności ε. Istnieje wiele rodzajów kriogenicznych
izolacji termicznej różniącej się zastosowanym materiałem izolacyjnym i/lub strukturą.
Najlepsze właściwości izolacyjne ma próżnia. Ma
ona najmniejszy współczynnik przewodności cieplnej
wynoszący 5x10-4 W/mK, przy czym właściwości izolacyjne warstwy próżni nie zależą od jej grubości (rys. 11).
ści. zew.
ścianka zewnętrzna

ści. wew.
ścianka
wewnętrzna
Próżnia
próżnia

~(10-6 ÷ 10-8)mbar

pompa
pompa
próżniowa
próżniowa

λ = 5•10-4 W/(mK)
Rys. 11. Izolacja próżniowa
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Kolejną izolacją termiczną, najczęściej stosowaną
obecnie w technice kriogenicznej, jest izolacja warstwowa (rys. 12). Izolacja ta składa się z wielu na przemian
ułożonych warstw materiałów ceramicznych lub mineralnych o małych współczynnikach przewodnictwa cieplnego oraz warstw foli metalowych o małych współczynnikach emisyjności.
ścianka zewnętrzna
ści. zew.

ścianka
wewnętrzna
ści.
wew.

folia metalowa
metalowa
folia
_
εε –>
> 00

materiał ceramiczny
ceramiczny
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lub
_
λλ–>
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Rys. 12. Izolacja warstwowa

W praktyce izolacja warstwowa dostępna jest w postaci foli aluminiowej lub aluminizowanego poliestru
z przekładkami z włókna szklanego lub z włókna chemicznego. Współczynnik emisyjności takiej izolacji wynosi
0.002, a współczynnik przewodności cieplnej zawiera się
w przedziale 50÷1 W/mK.
Najlepszymi właściwościami izolacyjnymi po próżni charakteryzuje się izolacja porowata. Mogą nią być
materiały stałe, takie jak: proszki, włókna, pianki, perlit,
aerożele lub materiały kompozytowe, a także ich kombinacje. Współczynniki przewodności cieplnej takich materiałów zawierają się w granicach 1÷0.004 W/mK.
Oprócz wyżej wymienionych izolacji kriogenicznych
stosuje się jeszcze tzw. superizolację próżniową oraz izolację płaszczową. W przypadku superizolacji próżniowej
w przestrzeni, w której umieszczona jest klasyczna izolacja warstwowa, wytwarzana jest dodatkowo próżnia
rzędu 10-4 mbar. Przy izolacji płaszczowej zbiornik wewnętrzny z cieczą kriogeniczną o niższej temperaturze
(ciekły wodór, ciekły hel) otoczony jest płaszczem cieczy
kriogenicznej o wyższej temperaturze (ciekły azot, ciekły
tlen) – rys. 13.
ścianka
ścianka
ścianka
ścianka
zewnetrzna
wewnętrzna
zewnętrzna
wewnętrzna
T3 = 293 K

T2 = 77 K
dla LN2

T3 = 20 K
LH2

T2 = 90 K
dla LO2

Uzupełnienie
LN2 / LO2
Rys. 13. Izolacja płaszczowa
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Wprowadzenie temperatury pośredniej pomiędzy
temperaturą otoczenia a temperaturą ciekłego wodoru
ogranicza gradient temperatury pomiędzy obydwoma
cieczami, a tym samym ogranicza przenikanie ciepła do
zbiornika wewnętrznego. Odbywa to się kosztem zwiększenia parowania cieczy stanowiącej płaszcz.
Nie wszystkie z wyżej wymieniowych izolacji kriogenicznych nadają się wprost do zastosowania w zbiornikach wodorowych. W przypadku izolacji i superizolacji
próżniowej konieczne jest stosowanie pompy próżniowej
w celu wytworzenia i utrzymania próżni. Z tego względu
rozwiązanie takie może być brane pod uwagę jedynie
w przypadku zbiorników stacjonarnych. Jednak ze względu na konieczność wytworzenia próżni w stosunkowo dużej objętości, a więc stosowania pompy o dużej wydajności, takie rozwiązanie może okazać się nieuzasadnione
z ekonomicznego punktu widzenia.
Podobna sytuacja występuje w przypadku izolacji
płaszczowych. Ciągły ubytek ciekłego azotu lub tlenu
wymaga jego sukcesywnego uzupełniania, co można
zapewnić jedynie w przypadku zbiorników stacjonarnych
i wiąże się, podobnie jak w przypadku izolacji próżniowej, z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi.
Powyższe izolacje stosowane są w zbiornikach ciekłego helu. Ze względu na ograniczoną podaż ciekłego
helu, a tym samym jego cenę, jak również stosunkowo
niewielką liczbę eksploatowanych zbiorników, takie rozwiązania są w pełni akceptowalne.
W przypadku zbiorników wodorowych, czy to stacjonarnych, czy mobilnych, których liczba w przyszłości
będzie liczona w tysiącach, najlepszym rozwiązaniem
wydaje się izolacja porowata, która w przeciwieństwie do
izolacji wielowarstwowej, składającej się niekiedy z setek
bardzo precyzyjnie nawiniętych warstw, jest lekka i możliwa do dowolnego kształtowania.

Rys. 14. Zbiorniki Linde AG w konfiguracji pionowej (Linde AG)

Rys. 17. Schemat oprzyrządowania hydraulicznego oraz aparatury
kontrolno-pomiarowej typowego zbiornika ciekłego wodoru (Linde AG)

Rys. 15. Poziomy zbiornik Air Products (Air Products Inc.)

Rys. 18. Zbiornik ciekłego wodoru dla pojazdu samochodowego [2]

Stacjonarne i mobilne zbiorniki ciekłego wodoru
Stacjonarne zbiorniki ciekłego wodoru budowane są
w postaci cylindrów, usytuowanych pionowo lub poziomo
(rys. 14 i rys. 15) charakteryzujących się wysokim stosunkiem średnicy zbiornika do jego długości oraz w postaci zbiorników kulistych (sferycznych) – rys. 16. Wszystkie
zbiorniki wyposażone są w odpowiednie oprzyrządowanie hydrauliczne, służące do napełniania i opróżniania
zbiornika, oraz aparaturę kontrolno – pomiarową monitorującą parametry jego pracy (poziom cieczy, temperatura, ciśnienie itp.) – rys. 17. Zbiorniki te zazwyczaj
charakteryzują się następującymi parametrami: średnica zbiornika 1,4÷3,8m, długość/wysokość zbiornika
3÷15m, pojemność zbiornika 1500÷70 000 l. W przypadku zbiorników kulistych średnica zewnętrznego zbiornika może dochodzić do 20 m, a jego pojemność może
wynosić nawet 100 000 l. Największymi producentami
zbiorników ciekłego wodoru są Linde AG, Air Liquid, Air
Products.

Rys. 16. Zbiornik kulisty (www.nasa.gov)

Budowa mobilnych zbiorników ciekłego wodoru nie
różni się znacząco od zbiorników stacjonarnych, jednakże z uwagi na ich zastosowanie w pojazdach samochodowych napędzanych wodorem zbiorniki te muszą być
wyposażone w odpowiednie oprzyrządowanie, charakteryzować się większą kompaktowością i wytrzymałością
mechaniczną, a także spełniać surowe warunki bezpieczeństwa użytkowania. Schemat mobilnego zbiornika
ciekłego wodoru wraz z niezbędnym wyposażeniem
przedstawia rys. 18.
Opłacalność magazynowania ciekłego wodoru zależy przede wszystkim od masy i pojemności zbiornika,
a także rodzaju materiałów konstrukcyjnych i izolujących

zbiornik. Obecnie magazynowanie wodoru w formie ciekłej jest opłacalne jedynie w przypadku zbiorników stacjonarnych o dużej pojemności. Ze względu na trudności
techniczne, tj. konieczność ciągłego schładzania zbiornika w celu utrzymania wodoru w stanie ciekłym, a także
konieczność stosowania kriogenicznej izolacji termicznej, magazynowanie wodoru w niewielkich zbiornikach
o małej pojemności jest ekonomicznie nieopłacalne.
Dopiero opracowanie kriogenicznej izolacji termicznej
dedykowanej dla zbiorników ciekłego wodoru, zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych, o jak najlepszych
właściwościach izolacyjnych – niskich współczynnikach
przewodności cieplnej i emisyjności, ale też o obniżonej
masie i strukturze dobranej względem powyższych parametrów, może zmienić ten stan rzeczy. ■

[1] dr hab. inż. Jerzy Kaleta, dr inż. Paweł Gąsior, Wysokociśnieniowe zbiorniki kompozytowe do gromadzenia wodoru, www.docplayer.
pl/19330001-Wysokocisnieniowe-zbiorniki-kompozytowe-do-gromadzenia-wodoru.html
[2] Źródło: AGH, www.docplayer.pl/52517765-Perspektywy-energtyki-wodorowej-zrodlo-agh.html

31

Pionierzy elektryczności – Heike Kamerlingh Onnes
prof. dr hab. Jacek Sosnowski
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Niewątpliwie do największych odkryć wpływających szczególnie obecnie na rozwój elektryczności należy odkrycie nadprzewodnictwa. Zjawisko to od początku owiane było nimbem tajemniczości zarówno ze względu na jego nieoczekiwane właściwości, jak też interpretację matematyczno-fizyczną.

Fot. 1. Heike Kamerlingh Onnes

O

dkrycia zjawiska nadprzewodnictwa dokonał
Heike Kamerlingh Onnes, holenderski fizyk
(1853 – 1926), którego głównymi osiągnięciami naukowo-technicznymi było także skroplenie helu
umożliwiające nowe badania niskotemperaturowe.
Za skroplenie helu i badania właściwości materiałów
w niskich temperaturach uhonorowany został nagrodą
Nobla z dziedziny fizyki w 1913 r., a więc już po kilku
latach. Kamerlingh Onnes jako pierwszy skroplił hel 10
lipca 1908 r., stosując kilka stopni wstępnego schładzania i cykl Hampsona-Lindego, oparty na efekcie
Joule-Thomsona, czyli adiabatycznym rozprężaniu gazów. Cykl Hampsona-Lindego jest to termodynamiczny
proces skraplania gazów, szczególnie stosowany w separacji powietrza, który niemal równocześnie został niezależnie przedstawiony do opatentowania przez autorów
W. Hampsona i C. von Linde 23 maja 1895 r. i 5 czerwca 1895 r. Uzyskując więc temperaturę wrzenia ciekłego
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helu równą -269°C, czyli 4,2 K w skali stopni Kelwina,
przy pomocy skraplarki helowej pokazanej na rys. 1,
Onnes przeniósł w ten sposób ówczesną stolicę zimna
do Leiden z Krakowa, gdzie profesorowie Uniwersytetu
Jagiellońskiego K. Olszewski i Z. Wróblewski w 1883 r.
pierwsi skroplili tlen i powietrze, uzyskując temperaturę
77 K. Zauważmy, że najniższą temperaturę zarejestrowano dotychczas w warunkach naturalnych bezpośrednio na poziomie gruntu na radzieckiej stacji Wostok
na Antarktydzie w dniu 21 lipca 1983 r. Wyniosła ona
-89,2°C, czyli 184 K, co z obecnego punktu widzenia
jest temperaturą jeszcze niewystarczającą dla pracy rekordowego nadprzewodnika wysokotemperaturowego
w warunkach normalnych Hg12Tl3Ba30Ca30Cu45O127
o Tc = 138 K, natomiast już niższą od temperatur krytycznych rzędu 200 K nadprzewodników składających
się ze związków wodoru z siarką i lantanem pod olbrzymim ciśnieniem. Następnym etapem badań Onnesa
było obniżenie ciśnienia ciekłego helu, co pozwoliło
mu osiągnąć temperaturę blisko 1,5 K. Były to najniższe
temperatury rejestrowane wówczas na Ziemi. Korzystając
z tego nowego, dotychczas niedostępnego narzędzia, jakim było skroplenie helu, Onnes i jego uczniowie zaczęli
prowadzić badania nad właściwościami różnych materiałów w tym obszarze temperatur. W wyniku badań prowadzonych na drucie rtęciowym odkryto, że rezystancja
elektryczna drutu gwałtownie spadła, gdy temperatura
dochodzi do około 4 stopni powyżej zera absolutnego. Zaobserwowano ogromny spadek rezystancji, która zmniejszyła się co najmniej dwadzieścia tysięcy razy
w wąskim zakresie temperatur. Tak więc stwierdzono, że
rezystancja rtęci równa jest zeru, co możemy odczytać w
56 zeszycie laboratoryjny z notatkami z tego pomiaru.
W zeszycie tym widnieje zaznaczona notatka: Rezystancja rtęci (szybkie srebro) praktycznie zero, która opatrzona jest datą 8.04, ale brak roku. W zeszycie Onnesa
pojawia się też pierwsza nazwa tego nowego stanu jako
supraconductivity, dopiero później przekształcona w superconductivity. W notatce z następnego eksperymentu
jest data 23.05 i znów brak roku, natomiast pomiędzy
tymi notatkami jest adnotacja o przeprowadzonym eksperymencie na zestalonym tlenie z datą 19.05.1910 r.,
co trochę podważa datę przeprowadzenia eksperymentu z przewodem rtęciowym. Również niejasne są zapiski
z samego eksperymentu w dzienniku. Eksperyment zaczął się o 7 rano, natomiast Onnes przyszedł przed 12.

Onnes pisze, że o 16 zaobserwował zerową rezystancję
rtęci w 3K, natomiast jest znana anegdota o ubranym
w niebieski mundurek asystencie, który kontrolował temperaturę nieuważnie, co doprowadziło do nieoczekiwanego wzrostu temperatury helu i raptownego wychylenia
galwanometru podczas przejścia metal-nadprzewodnik.
Kolejne zapiski dziennika z 8.04 dotyczą obserwacji zachowania się ciekłego helu podczas chłodzenia. Onnes
pisze pierwotnie o wrzącym helu, a następnie o jego
uspokojeniu z obniżeniem temperatury. Tak więc można
powiedzieć, że jednego dnia 8.04.1911 r. zaobserwowano w jednym laboratorium, w jednym eksperymencie dwa nowe kwantowe zjawiska – nadprzewodnictwo
i nadpłynność.

Obecnie materiały nadprzewodnikowe coraz powszechniej stosowane są w rożnych obszarach krioelektrotechniki, czego najbardziej znanym przykładem
są elektromagnesy używane w aparatach rezonansu
magnetycznego i lewitujących pociągach. Pierwsze elektromagnesy nadprzewodnikowe budował Kamerlingh
Onnes już kilka lat po odkryciu nadprzewodnictwa, ale
używał w tym celu przewodu z ołowiu, który charakteryzuje się niskim polem krytycznym 50 mT. Nie znano
wówczas współczesnych materiałów utrzymujących nadprzewodnictwo w 100 T i o temperaturach krytycznych
sięgających temperatury ciekłego azotu, a nawet pod
olbrzymim ciśnieniem temperatury pokojowej. ■

Rys. 1. Laboratorium Heike Kamerlingh Onnesa i pierwsza skraplarka helu
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System zasilania z zastosowaniem odnawialnych
źródeł i magazynu energii

Krzysztof Krasuski
Beata Kondratowicz-Kucewicz
Grzegorz Wojtasiewicz
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Polska znajduje się w fazie transformacji energetycznej. Do 2050 roku drastycznej zmianie ma
ulec struktura źródeł energii elektrycznej wytwarzanej w naszym kraju. Spalanie węgla kamiennego i brunatnego będzie ograniczane na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym fotowoltaiki, biomasy, energii wiatru i wody). Zwiększenie produkcji tzw. zielonej
energii to główny priorytet ogólnoświatowy, europejski, jak również krajowy, o czym świadczy
przyjęcie przez rząd dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”
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Rys. 1. Obszary działalności Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki (Designed by macrovector / Freepik)

Rys. 2. Badania aparatury rozdzielczej

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki od 75 lat
zajmuje się zagadnieniami wytwarzania, przesyłania i transformowania energii elektrycznej (rys. 1).
Doświadczenia te pozwalają na oferowanie specjalistycznych badań, projektów rozwiązań i gotowych
urządzeń:
• w zakresie wysokiego napięcia, np. izolatory –
badania akredytowane, aparatura pomiarowa,
(rys. 2);
• w zakresie średniego napięcia, np. wyłączniki
próżniowe – projekty oraz badania aparatury rozdzielczej i odgromowej, izolatory, urządzenia dla
transportu kolejowego i miejskiego (rys. 3, 4);
• w zakresie niskiego napięcia – projekty z zakresu
energoelektroniki, układów pomiarowo-diagnostycznych magazynów energii, elektromobilności,
metra, pojazdów z napędem wodorowym (rys. 5).

Zapewniamy bezpieczeństwo prowadząc, akredytowane badania aparatury rozdzielczej, odgromowej, zabezpieczeniowej i pomiarowej.
System zasilania Łukasiewicz – Instytut
Elektrotechniki
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki zasilany
jest obecnie z linii 110 kV oraz w sytuacjach awaryjnych z linii 15 kV. Z uwagi na specyfikę pracy
system ten ulegał wielu zmianom i modyfikacjom
w zależności od zapotrzebowania komórek badawczo-naukowych.
Wykorzystując zdobyte doświadczenie planujemy modernizację wykorzystywanego systemu zasilania w celu znacznego zwiększenia udziału energii
ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym
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Sp. z o.o. (Enviline™ ESS – System), ZPUE Koronea
(system SPS), Elektrometal Energetyka S.A. (systemy inteligentnych zabezpieczeń), Pre-Biel Sp. z o.o., Linteli
Sp. z o.o., Elenco Sp. z o.o, Ekto Sp. z o.o., Energopomiar Sp. z o.o., proponujące szereg proekologicznych
systemów zasilania.
W oparciu o własne doświadczenia i współpracę
z przemysłem także Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki przedstawia własną ofertę rozwiązań mających na
celu zwiększenie wykorzystania energii z OZE.
Energia elektryczna dotychczas wytwarzana w Polsce głównie w elektrowniach węglowych, a obecnie
coraz częściej z OZE, przesyłana jest liniami wysokiego napięcia (750 kV, 400 kV, 220 kV, 110 kV) do stacji
transformatorowych wysokiego i średniego napięcia,
z których dystrybucja prowadzona jest na poziomie
napięć: 30 kV, 20 kV, 15 kV i 6 kV. Do odbiorców
końcowych doprowadzane są linie niskiego napięcia
400 V i 230 V [1 – 3].
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olska znajduje się w fazie transformacji energetycznej. Do 2050 roku drastycznej zmianie ma
ulec struktura źródeł energii elektrycznej wytwarzanej w naszym kraju. Spalanie węgla kamiennego
i brunatnego będzie ograniczane na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym fotowoltaiki,
biomasy, energii wiatru i wody). Zwiększenie produkcji
tzw. zielonej energii to główny priorytet ogólnoświatowy, europejski, jak również krajowy, o czym świadczy
przyjęcie przez rząd dokumentu „Polityka energetyczna
Polski do 2040 r.”
Chociaż wciąż daleko do zasilania całej gospodarki odnawialnymi źródłami energii – przedsiębiorstwa
mogą już dziś dużo zyskać, decydując się na zaspokajanie zapotrzebowania energetycznego w oparciu
o odnawialne źródła. W związku z nowymi wyzwaniami stawianymi przed nowoczesną gospodarką wiele
firm postawiło na rozwój innowacyjnego projektowania aparatury energetycznej. Są to firmy takie jak: ABB

ąd
zen
iar
ia pom

AGD

Rys. 3. Projekty w zakresie opracowania rozdzielnic SN i wyłączników próżniowych [4, 5]
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Rys. 4. Opracowanie polskiej lokomotywy elektrycznej Dragon E6ACT-001
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Designed by macrovector / Freepik

Rys. 5. Projekty z zakresu elektromobilności (ładowarki samochodów elektrycznych, pojazd z napędem wodorowym)

naszego Instytutu. Planujemy budowę instalacji
fotowoltaicznych na dachach budynków o łącznej
mocy ponad 800 kWp, co pozwoli na wyprodukowanie średnio około 2400 kWh energii elektrycznej dziennie (rys. 6).
Wyprodukowana ekologicznie energia elektryczna będzie zużywana w procesie ładowania samochodów elektrycznych za pomocą ładowarek własnej
konstrukcji (rys. 7).

Kolejna koncepcja zmian w układzie zasilania budynków Instytutu zakłada opracowanie niezależnego
układu inteligentnego oświetlenia zasilanego z magazynu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł
odnawialnych. Układ ten w zależności od potrzeb
może sterować intensywnością oświetlenia.
Planowane jest również korzystanie z „zielonej”
energii do zasilania kotłowni zainstalowanych w budynkach Instytutu (rys. 8).
Fotowoltaika

Inwerter
dwukierunkowy

Rozdzielnica
400 V

Inwerter
dwukierunkowy

Magazyn
energii

Zasilanie
układu
oświetlenie

Rys. 6. Wstępny plan rozmieszczenia instalacji fotowoltaicznych na terenie Łukasiewicz – IEL (Designed by macrovector / Freepik)

Zasilanie
kotłowni
Rys. 7. Opracowana w Instytucie ładowarka samochodów elektrycznych
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Rys. 8. Schemat układu zasilania energią odnawialną

Rys. 9. Modułowy magazyn energii opracowany w Łukasiewicz-IEL

Do magazynowania energii zostaną zastosowane modułowe zasobniki energii opracowane
w Łukasiewicz – IEL. Przykładowy zasobnik energii
złożony z 6 modułów cechuje się następującymi
parametrami: E = 13.2 kWh, U = 234÷320 V
DC, I1 = 60A (rozładowania), I2 = 20 A (ładowania), P1 = 17 kW (rozładowania), P2 = 6 kW
(ładowania, rys. 9). Proponowane rozwiązanie
umożliwia optymalny dobór pojemności magazynu w zależności od źródła zasilania. Jest to szczególnie ważne przy korzystaniu ze źródeł odnawialnych, które mają zmienne parametry zależne od
warunków środowiskowych i wybranej technologii. Zastosowanie magazynów zapewni stabilne
zasilanie ze źródeł OZE.
Przebudowa systemu zasilania przewiduje także wymianę wyeksploatowanych transformatorów
olejowych na transformatory suche przystosowane do współpracy z instalacjami fotowoltaicznymi. Zmodernizowane zostaną rozdzielnice 15 kV
i 6 kV, w których wyeksploatowane wyłączniki olejowe zastąpione zostaną bardziej ekologicznymi
wyłącznikami próżniowymi (rys. 10).
37

size IBS coils is less dependent on the background field stre
superconducting materials, what is similar with that of the
The performance test demonstrated the IBS conductor
material for applications in high field accelerator magnet
Wiadomości
continue
to improve the current-carrying capacity and
develop higher performance IBS model coils and magnets.
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Quench Curren

Podsumowanie

Rys. 10. Rozdzielnice 15 kV i 6 kV eksploatowane w Łukasiewicz – IEL
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Coraz większą uwagę w dyskursie publicznym,
w gospodarce i w polityce kieruje się w stronę nadmiernej emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia
powietrza, za które odpowiada przede wszystkim spalanie węgla i innych tradycyjnych paliw. Przestawienie
zasilania na korzystanie ze źródeł odnawialnych jest
więc strategią postrzeganą pozytywnie. Współczesne
przedsiębiorstwa muszą dbać nie tylko o wysoką jakość
swoich produktów i usług, koszty działalności, ale także
o społeczną odpowiedzialność biznesu. Rośnie liczba
konsumentów, dla których ważna jest troska o środowisko, a ich decyzje zakupowe zależą od wizerunku (eko)
przedsiębiorstwa.
Na podstawie analizy zapytań przetargowych oraz
informacji pozyskanych z Systemu Wyzwań Sieci Badawczej Łukasiewicz można stwierdzić, że jest duże zainteresowanie firm budową systemów zasilania z udziałem energii ze źródeł odnawialnych. Przedsiębiorcy
w swych strategiach rozwojowych przewidują znaczne
zwiększenie udziału „zielonej energii” zużytej do działalności gospodarczej. Planowane są długofalowe inwestycje, których celem jest zapewnienie w 100% zasilania
przedsiębiorstw z OZE.
Przy wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych
w przypadku instalacji o mocy do 10 kWp użytkownik (prosument) na każdą 1 kWh energii wprowadzonej do sieci może odebrać 0,8 kWh, a w przypadku
instalacji o mocy do 50 kWp na każdą 1 kWh energii wprowadzoną do sieci prosument może odebrać

200

0,7 kWh. Jeżeli moc instalacji przekracza 50 kWp,
właściciel instalacji musi uzyskać status producenta
160
F23
energii. Nowe propozycje dotyczące sposobów rozF0B1
F34
liczania producentów energii będą mniej korzystne
120
od dotychczasowych (rozliczanie energii po cenach
rynkowych). Aby skorzystać w pełni z produkowanej
energii, należy zatem zastosować magazyn energii,
80
który umożliwi stabilność zasilania.
F1821
Zaproponowane w sieci zasilającej Łukasie40
wicz – Instytutu Elektrotechniki magazyny energii
F2324
współpracujące z instalacjami fotowoltaicznymi
0
mogą zapewnić pełną niezależność, zwiększając
0
efektywność energetyczną instalacji. Energia zmaPierwsze badania uzwojenia
gazynowana w szczytach generacji może być z powodzeniem wykorzystywana do różnych celów. Może
Figure
IBS racetrack coil
(left) and the quench current (righ
10 1.
T The
wykonanego
z nadprzeto być czynnikiem zachęcającym do inwestowania
wodników żelazowych w Chiw pojazdy elektryczne, które dzięki magazynom możnach
na ładować w dowolnej chwili, korzystając ze zmagazynowanych nadwyżek energii pochodzącej np.
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Projekt zmian w sieci zasilającej Instytutu Elektrosilniejszych elektromagnesów wytwarzających
techniki wychodzi naprzeciw wyzwaniom nowoczeindukcję magnetyczną wielu tesli. Chińscy
snej energetyki i ma na celu optymalne wykorzystanie
„czystej energii”. Proponowane rozwiązania z zastonaukowcy z Instytutów Chińskiej Akademii
sowaniem magazynów energii mogą być oferowane
Nauk zbudowali 10 T elektromagnes,
przedsiębiorstwom takim jak pieczarkarnie, szklarnie,
wykorzystując przewody ze znacznie
chłodnie itp. Potencjał wykorzystania tej technologii
tańszych od dotychczas używanych,
jest szeroki i obejmuje wiele gałęzi przemysłu, gdzie
ale o odpowiednich parametrach
wykorzystywana jest energia elektryczna, a jej koszty
nadprzewodnikach żelazowych. Prace te
są znaczne. Wprowadzanie tego typu rozwiązań do
są kontynuacją badań technologicznych
eksploatacji obniża zużycie energii, promuje OZE,
prowadzonych od 2016 r. w Instytucie
obniża emisję CO2 do atmosfery. ■
Current (A)

Nowy system zasilania wyposażony zostanie w inteligentne sterowniki polowe umożliwiające monitoring parametrów zasilania i diagnozowanie usterek,
co istotnie zwiększy jego niezawodność i bezpieczeństwo pracy. Sterowniki tego typu realizują funkcje
zabezpieczeniowe, pomiaru prądu i napięcia, sterowania – zarówno po stronie średniego, jak i niskiego napięcia transformatora. Dodatkowo pełnią
funkcję zabezpieczeń: nadprądowe I>T, zwarciowe
I>>T, kierunkowe ziemnozwarciowe nadnapięciowe
U>T podnapięciowe U<T nadczęstotliwościowe f>T
podczęstotliwościowe częstotliwościowe df/dt, f<T
zerowonadnapięciowe U0>T zwrotnomocowe P>T
termiczne transformatora, samoczynnego załączenia
po przywróceniu zasilania. Zastosowanie nowoczesnych rozdzielnic z takimi zabezpieczeniami pozwoli
ograniczyć czas potrzebnych prac konserwacyjnych,
poprawi bezpieczeństwo ich użytkowania, zmniejszy
zajmowaną powierzchnię i koszty eksploatacji przy
jednoczesnym zapewnieniu najwyższego poziomu
niezawodności zasilania. Zastosowanie nowoczesnej
aparatury rozdzielczej pozwala na optymalne zarządzanie energią zarówno ze źródeł konwencjonalnych,
jak i odnawialnych.
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Elektrotechniki Chińskiej Akademii Nauk
(IEE, CAS) nad wyprodukowaniem pierwszej
100-metrowej 7-włóknowej taśmy Sr1–
xKxFe2As2 (Sr122) w tanim procesie
proszkowym PIT. W 2019 roku cewki
elektromagnetyczne z tych nadprzewodników
zostały wyprodukowane i pomyślnie
przetestowane w 24 T. Problemem, jak piszą
autorzy, jest uzyskanie odpowiednio długich
odcinków taśm nadprzewodnikowych z tych
materiałów żelazowych, co jest niezbędne
dla wykonania użytkowych cewek z tych
przewodów.

opracownie JS na podstawie materiałów prasowych ESAS;
fot. materiałów prasowych ESAS
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Współczesne materiały ceramiczne – tradycja
i innowacyjność

dr inż. Krzysztof Kogut
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Ceramika jest jednym z najstarszych rodzajów tworzyw stosowanych zarówno do użytku domowego jak i w przemyśle. Nazwa tych wyrobów wywodzi się z greckiego określenia κεραμικός
(keramikos), które pochodzi z kolei od słowa κέραμος (keramos – ziemia, glina).

Z

godnie ze współczesną definicją podaną przez
Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej: „Ceramika (tworzywo ceramiczne) jest to
nieorganiczny, zagęszczony materiał na osnowie związków niemetali z III do VI grupy układu okresowego
pierwiastków ze sobą i/lub dowolnymi metalami, zazwyczaj polikrystaliczny otrzymywany za pośrednictwem
procesów wytwórczych zapewniających transport masy
i doprowadzających do wiązania składników”.
Na czoło wszystkich ceramicznych tworzyw technicznych, pod względem właściwości, wysuwają się zdecydowanie wyroby z tlenku glinu Al2O3, około 30–40%
w stosunku do wszystkich ceramicznych wyrobów technicznych obejmujących wyroby steatytowe, tytanianowe, węglikowe, cyrkonianowe, azotkowe i inne.
Ze względu na swoje podstawowe właściwości – zarówno wysoka wytrzymałość elektryczna, jak i mechaniczna, materiały te stosowane są w wielu dziedzinach
nauki i techniki. Można je znaleźć nie tylko w inżynierii
elektrycznej, technice wysokich napięć, elektronice, medycynie, ale i w sztuce.
W Sieć Badawcza – Łukasiewicz Instytucie Elektrotechniki istnieje Wrocławski Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego.
Inicjatorem jego założenia w roku 1948 był Profesor Jerzy Ignacy Skowroński, upamiętniony w tym roku
przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). Rok
2021 w SEP został nazwany rokiem Profesora Skowrońskiego.
Był on pierwszym Dyrektorem Oddziału, jak również
Kierownikiem jednej z pierwszych pracowni – Pracowni
Materiałów Ceramicznych.
Wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie
skutkuje rozwojem badań, opracowań oraz postępu
technologicznego prowadzącego do otrzymywania nowoczesnych materiałów ceramicznych.
Ceramika w Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytucie Elektrotechniki
Mówiąc o materiałoznawstwie elektrotechnicznym
w Łukasiewicz – IEL nie można nie wspomnieć o ceramice. Od lat 50. ubiegłego wieku Instytut oferuje wyroby ceramiczne, które znajdują zastosowanie w wielu
rozwiązaniach współczesnej techniki. Od lat współpracujemy zarówno z producentami izolatorów takimi, jak
RADPOL S.A., ZAPEL S. A., Lapp Insulators, Industro-
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oprema (Chorwacja), Rauschert (Niemcy), jak i z producentami elementów grzejnych czy innych wyrobów
wykorzystujących materiały ceramiczne: SELFA Szczecin, Sinkoplex, Radmor, ABB, WAWEL. W swojej ofercie technologicznej skupiamy się przede wszystkim na
przepustach oraz rdzeniach ceramicznych o szerokim
zakresie średnic i otworów przelotowych.
Dodatkowo na specjalne życzenie klienta zawsze
staramy się dobrać i opracować wyrób o praktycznie
dowolnym kształcie spełniający stawiane mu wymagania.
Jako jedne z najpopularniejszych materiałów wykorzystujemy masy wysokoglinowe o dużej zawartości
tlenku glinu, charakteryzujące się wysokimi wytrzymałościami mechanicznymi i elektrycznymi. Powszechnie
znajdują one miejsce m.in. w przemyśle grzejnym. Do
wykonania elementów stosujemy technologię wytłaczania próżniowego. Posiadamy odpowiednie prasy ślimakowe z ustnikami umożliwiającymi wykonanie rdzeni
w formie rurek z otworami przelotowymi. Do obróbki
termicznej stosujemy suszarki, zarówno laboratoryjne,
jak i piece wysokotemperaturowe o regulowanych krzywych wypału.
W przypadku przepustów i elementów o bardziej
skomplikowanych kształtach stosowane są masy steatytowe. Tworzywo steatytowe znajduje szerokie zastosowanie w elektrotechnice dzięki wyróżniającym je
własnościom technicznym i elektrycznym, a zwłaszcza
wytrzymałości mechanicznej.
Wysokie parametry wytrzymałościowe tworzywo steatytowe zawdzięcza jednorodnej, drobnokrystalicznej
budowie, co wyjaśnia między innymi równanie Holl-Petscha:
S=S0+KG-n
gdzie:
S – oznacza wytrzymałość na zginanie,
S0 – naprężenie tarcia otwartej dyslokacji w czasie poślizgu na płaszczyźnie (zero lub bliskie zera),
K – stała materiałowa,
G – średnica ziaren,
n=1/2 (1/3 lub 1/6, gdy S0=0).
Tworzywo steatytowe składa się w przeważającej
części z metakrzemianu magnezu MgO·SiO2, związku chemicznego powstającego w procesie rozkładu
talku, uwodnionego krzemianu magnezu o wzorze
3MgO·4SiO2·H2O.

Z uwagi na duży udział procentowy
Tabela 1. Właściwości masy steatytowej [1]
talku (powyżej 80% wagowych) w maSymbol
sach steatytowych jego własności fizyczne
Właściwość
Steatyt C 220 – 221
i jednostka
i chemiczne mają zasadniczy wpływ na
proces wytwarzania, przygotowywania
Gęstość
ρ[g/cm3]
2,7–3,2
oraz formowania mas, jak również na
Porowatość
p [%]
0,0–1,5
ostateczne własności gotowych wyrobów
uzyskiwanych podczas wypalania.
Wytrzymałość na zginanie
Rg [MPa]
100–140
Podstawowe właściwości masy steatytowej przedstawiono w tabeli 1.
Moduł – Younga
E [ GPa]
70–130
Wyroby z mas steatytowych przygotoPrędkość fal podłużnych
cL [m/s]
6500–7200
wywane są metodą odlewania termoplastycznego, pod ciśnieniem. W ten sposób
Prędkość fal poprzecznych
cT [m/s]
3800–4300
przy zaprojektowaniu i wykonaniu odpowiedniej formy można wykonać praktycz- Wytrzymałość dielektryczna
Ed [kV/mm]
15–25
nie dowolny element ceramiczny, który
-1
-6
α [K ] ∙ 10
Współczynnik
po procesie odparafinowania, wypalania
7–9
rozszerzalności
liniowej
20÷600
°C
na biskwit, a następnie „na ostro” w wyższych temperaturach, posiada odpowiednio wysokie właściwości mechaniczne i elektryczne.
cia wcześniej wytworzonych szczelin skalnych przez
W przypadku dużego skomplikowania kształtu wy- ich podtrzymanie [3]. Zasadę funkcjonowania i rolę
robu w ramach naszych prac prowadzimy doradztwo, proppantów w procesie szczelinowania hydraulicznego
jak również wspomagamy projektowo i konstruktorsko przedstawiono na rys. 1.
przy przygotowaniu form wykorzystywanych do metod
W ramach prac badawczo-rozwojowych do otrzywtryskowych.
mania materiałów ceramicznych stosowanych jest wiele
nowoczesnych technik, takich jak np. metody zol – żel,
Nowoczesne materiały ceramiczne – prace
metody biomimetyczne – bionaśladownictwo czy też
badawcze i rozwojowe
metody zamrożeniowe.
Zespół Materiałów Ceramicznych
i Biotworzyw wchodzący w skład Zakładu
Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego
Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki od wielu lat prowadzi
liczne prace nad otrzymywaniem nowoczesnych materiałów ceramicznych do
zastosowań w elektrotechnice, budownictwie, grzejnictwie czy medycynie.
Jako swoje sukcesy możemy szczególnie wymienić opracowanie materiałów wpisujących się w panujące trendy
ceramiczne. Opracowano między innymi
technologię otrzymywania ceramicznych
proppantów wykorzystywanych w procesie szczelinowania hydraulicznego podczas wydobywania gazu z łupków [2].
Materiały te określić można jako małe
ziarenka czy też kuleczki, które stosowane są podczas procesu wydobycia
węglowodorów. Mają one jedno główne zadanie – nie dopuścić do zamknię-

A)

B)

Rys. 1. Wizualne przedstawienie wypełnienia wygenerowanej szczeliny w złożu przy zastosowaniu:
A) podsadzki kwarcowej (mała przewodność szczeliny),
B) podsadzki ceramicznej (duża przewodność szczeliny) [4]
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Rys. 2. Wyniki przenikalności elektrycznej w funkcji częstotliwości dla różnego
typu opracowanych materiałów poddanych obróbce termicznej

W ramach prac B+R wykonano wiele badań nad
materiałami ferroelektrycznymi na bazie związków tytanu i baru, które ze względu na dużą wartość przenikalności elektrycznej znajdują szerokie zastosowanie
między innymi w konstrukcji kondensatorów [5, 6].
Tytanian baru jest wykorzystywany od lat pięćdziesiątych XX wieku, lecz chemiczna metoda zol – żel jego
wytwarzania jest stosowana od lat osiemdziesiątych
XX wieku. Do produkcji wykorzystuje się rozmaite
prekursory, będące źródłem głównych pierwiastków
związku, które tworzą odpowiednią sieć krystaliczną
[7].
Opracowano materiał na bazie związku tytanianu
baru, którego przenikalność elektryczna przy częstotliwości sieciowej wynosiła 4000, zaś przy pojedynczych hercach osiągała wartość 11 000.

Fot. 1. Przykładowe zdjęcie wielkości ziaren jednego z opracowanych materiałów
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Dzięki metodzie zol – żel możliwe jest uzyskiwanie
nanomateriałów, które oprócz wysokich właściwości
dielektrycznych charakteryzują się niewielkim rozmiarem ziaren/warstw (fot. 1). Może to przełożyć się bezpośrednio na ciekawe rozwiązania aplikacyjne, np.
kondensatory wielowarstwowe.
Metody bionaśladowcze, czyli biomimetyka, są
coraz powszechniej stosowane w przemyśle. Natura
może być znakomitą inspiracją i źródłem pomysłów
na uzyskanie ciekawych struktur materiałowych.
W pracach Zespołu Materiałów Ceramicznych
Łukasiewicz – IEL pojawiły się materiały do zastosowań medycznych o strukturze kanalikowej uzyskiwane z wykorzystaniem drewien i procesu pirolizy oraz
infiltracji. Po procesie pirolizy w atmosferze gazów
obojętnych usunięty zostaje materiał organiczny tworząc kanaliki. Ich infiltracja materiałem ceramicznym
i ponowny wypał w atmosferze tlenowej pozwala na
zastąpienie wolnych przestrzeni ceramiką, zaś wypalenie drewna generuje powstanie nowych kanałów
przelotowych. W ten sposób można uzyskać niezwykłe ciekawe struktury materiałowe.
Podobnie ma się sytuacja z opracowaniem hydroksyapatytu, który jest nieorganicznym składnikiem
ludzkich tkanek twardych, kości, zębów i ścięgien,
odpowiedzialnym za mechaniczną wytrzymałość tych
organów [8].
Hydroksyapatyt uzyskano, wykorzystując strukturę
i budowę muszli z gatunku sercówka pospolita (fot. 3)
oraz metody hydrotermalne. Te niezwykłe pomysły
pozwoliły na opracowanie nowoczesnych materiałów
w oparciu o źródła naturalne.
Współczesny przemysł wymaga, aby dostosować
się do gospodarki obiegu zamkniętego. To z kolei
powoduje, że materiały odpadowe powinny być zawrócone do przemysłu i poprzez odpowiednie modyfikacje znalazły swoje powtórne zastosowanie.
Stąd też w ramach prac badawczych Zespół Materiałów Ceramicznych i Biotworzyw włączył się w próbę
zagospodarowania odpadów włóknistych. Do tego
celu wykorzystano odpady włókien ceramicznych
i mineralnych. Poprzez odpowiednie dodatki i obróbkę temperaturową udało się uzyskać materiały o dobrych, w stosunku do konkurencji, właściwościach
mechanicznych, elektrycznych oraz odporności na
palność. To powoduje, że mogą być one zastosowane np. w przemyśle budowlanym. Prace prowadzone
są często przy współpracy z innymi jednostkami Sieci
Badawczej Łukasiewicz. Takim efektem może być na
przykład patent, jaki został zgłoszony w roku 2017
w ramach współpracy z EIT+, a obecnie Łukasiewicz – PORT.
Współpraca międzyzespołowa w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz może dać wiele korzyści
zarówno związanych z pozyskaniem potencjalnych
klientów, jak i aplikacyjnymi rozwiązaniami.

A)

B)

Fot. 2. A - próbka świerku po procesie pirolizy i infiltracji, B – powiększenie 668x

Fot. 3. Muszle z gatunku sercówka pospolita

Podsumowanie
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
posiada bardzo duże tradycje i doświadczenie związane z technologią materiałów ceramicznych. Dzięki temu
wciąż opracowywane są nowe materiały wpisujące się
w obecnie panujące trendy naukowe i aplikacyjne.
Tradycja materiałów ceramicznych opracowywanych
w SBŁ – IEL, wykorzystywanych np. w grzejnictwie, wciąż
jest pielęgnowana i rozwijana poprzez kontynuowanie
i dopracowywanie procesów technologicznych ceramiki
opartej na masach wysokoglinowych i steatytowych.
Jednocześnie wprowadzane są i rozwijane współczesne, innowacyjne techniki, jak również nowoczesne podejście do uzyskiwania materiałów charakteryzujących
się wysokimi właściwościami matriałowymi.
Zespół Materiałów Ceramicznych i Biotworzyw
Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki
wciąż oferuje wysokiej jakości usługi technologiczne
i badawcze.
W ramach Laboratorium Akredytowanego
AB 067 prowadzone są badania mas ceramicznych,
szkła, jak również wszelkiego rodzaju izolatorów ceramicznych stosowanych w przemyśle.
Dzięki szerokiemu zakresowi badań akredytowanych i nawiązywaniu współpracy z wieloma jednostkami oraz producentami zarówno w kraju, jak i za granicą trafiają do nas klienci z całego świata.
Wysoka jakość usług technologicznych i badawczych, rzetelność, skrupulatność oraz wiarygodność
badań przyciąga z roku na rok coraz więcej nowych
klientów. ■
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Przegląd rozwiązań magazynowania energii
opartych na wodorze

prof. dr hab. Jacek Sosnowski
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest wiodącą w kraju jednostką w zakresie zastosowań
elektryczności, szczególnie w pojazdach elektrycznych. Obecnie w ramach wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii do alternatyw pojazdów z silnikami spalinowymi należą pojazdy
elektryczne z napędem wodorowym. Stąd też zainteresowanie tą nową technologią magazynowania energii opartą na wodorze w Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki. Wprowadzeniu
w tę obiecującą tematykę poświęcony jest niniejszy artykuł.
Wykorzystanie energetyczne wodoru jako
nowego rodzaju paliwa

O

becnie jesteśmy świadkami coraz częstszego stosowania technologii wodorowych
w transporcie. Zasadniczo spotykamy się
z dwoma rodzajami wykorzystania wodoru jako
paliwo. W pierwszej technologii wodór używany
jest bezpośrednio w procesie spalania w reakcji
z tlenem. Technika taka stosowana jest szczególnie w przemyśle rakietowym. Znane są obecnie
wszystkim widoki startujących rakiet kosmicznych
z przylądka Cape Canaveral na Florydzie z przymocowanymi olbrzymimi zbiornikami z ciekłym tlenem
i wodorem. Bezpośrednie spalanie wodoru w tlenie
zapewnia rakiecie olbrzymi napęd, a po starcie rakiety puste już pojemniki lądują na spadochronach
z pomocą odpowiednio sterującego systemu silnikowego, gotowe do kolejnego użytku. O zaletach
stosowania napędu wodorowego dla ochrony środowiska świadczy wielkość zmagazynowanej energii w wodorze, prowadząca do tego, że z każdego
kilograma spalonego wodoru otrzymuje się 9 kg
wody, natomiast 0,36 kg skroplonego wodoru wytwarza taką samą energię jak 1 kg ropy naftowej.
Natomiast ze spalonego kilograma oleju tworzy się
3 kg CO2. Przewidywano także wykorzystać napęd
wodorowy w cywilnym transporcie lotniczym i powołano nawet w tym celu przez 35 partnerów z państw
europejskich projekt CRYOPLANE obejmujący konstrukcję samolotu napędzanego paliwem wodorowym. Z kolei w warunkach miejskich podstawowym
narzędziem, w którym wykorzystywany jest wodór
w transporcie, są ogniwa paliwowe, pełniące rolę
magazynów energii elektrycznej. W ogniwach tych
uzyskuje się energię elektryczną zwykle wskutek redukcji atomów wodoru i przeprowadzenia ich do
postaci jonowej. Następnie jony wodoru dyfundują
przez półprzepuszczalną membranę i łączą się z tlenem, przyłączając jednocześnie dwa elektrony, które
przepływają przez zewnętrzny obwód między katodą i anodą. Pokazuje to rys. 1, na którym w sposób
schematyczny przedstawiono pracę ogniwa paliwowego. Jest więc tutaj różnica pomiędzy ogniwami
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paliwowymi a typowymi bateriami, w których mamy
do czynienia ze zmagazynowaną energią, następnie ulegającą rozładowaniu. Natomiast ogniwo
paliwowe wymaga stałego dopływu paliwa w postaci komponentów: gazowego wodoru i tlenu, aby
przekształcić energię chemiczną wodoru i środka
utleniającego, jakim jest tlen, w energię elektryczną poprzez parę reakcji redox. Ogniwa paliwowe są
klasyfikowane przez typ użytego elektrolitu oraz czas
rozruchu sięgający od jednej sekundy dla ogniw paliwowych PEM lub PEMFC do 10 minut dla stałych,
tlenkowych ogniw paliwowych SOFC. Ponieważ pojedyncze ogniwo paliwowe wytwarza niskie napięcie
rzędu 0,7 V, więc ogniwa ułożone są w stosy w celu
wytworzenia odpowiedniego napięcia. Na ogół wydajność ogniw paliwowych produkujących, jak pokazano na rys. 1, prąd elektryczny, wodę oraz ciepło
sięga 40–60%. Czasem wytwarzane są wówczas też
niewielkie ilości szkodliwych substancji.

Rys. 1. Schemat ideowy działania ogniwa paliwowego

Fot. 1. Zdjęcie samochodu z napędem wodorowym marki Hyundai Nexo (Internet-Wikimedia Commons)

Jakkolwiek sama idea ogniw paliwowych nie
jest nowa, gdyż ogniwa paliwowe zostały wynalezione przez Sir Wiliama Grove'a już w 1838 roku,
to jednak komercyjne zastosowanie ogniw paliwowych nastąpiło znacznie później, po opracowaniu
w 1932 roku przez F.T. Bacona ogniwa paliwowego
wodorowo-tlenowego. Ogniwo takie wykorzystywane jest także w programach kosmicznych NASA,
zasilając satelity i kapsuły kosmiczne. Ogniwa paliwowe są wykorzystywane w wielu zastosowaniach
przemysłowych i mieszkalnych, szczególnie w obszarach odległych od sieci energetycznych, natomiast
z punktu widzenia Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki najbardziej interesujące są zastosowania
zasilania ogniwami paliwowymi pojazdów takich
jak samochody i autobusy oraz skutery. Model motoroweru z ogniwem paliwowym skonstruowany już
został w Instytucie. Na fot. 1 natomiast pokazany
jest samochód elektryczny z napędem wodorowym
marki Hyundai Nexo.
Rozwój problematyki samochodów z napędem
wodorowym ma miejsce w ostatnich kilku latach,
a przejawem tego jest to, że w sprzedaży komercyjnej są już trzy modele takich pojazdów elektrycznych
z ogniwami paliwowymi: Toyota Mirai, Hyundai
Nexo i Honda Clarity. Jednak dotychczas nie ma
jednoznacznej opinii w sprawie przyszłości samo-

chodów z napędem wodorowym, gdyż np. według
opinii Volkswagena pojazd elektryczny z napędem
z ogniw paliwowych zużywa trzy razy więcej energii
niż analogiczny samochód elektryczny wyposażony
w baterie. O rzeczywistym rozwoju samochodów
z napędem wodorowym świadczy to, że na koniec
zeszłego roku na drogach było ponad 31 tysięcy takich pojazdów, natomiast rynek ogniw paliwowych
w zeszłym roku osiągnął moc 50 GW.
Na rys. 2 pokazany jest z kolei statek transportujący skroplony wodór, który ma temperaturę wrzenia
20,3 K. Jest to więc temperatura pośrednia między
temperaturą wrzenia ciekłego azotu 77,3 K i helu
4,2 K. Skroplony wodór wykorzystuje się do chłodzenia nadprzewodników przejściowych między nisko- i wysokotemperaturowymi, których reprezentantem jest dwuborek magnezu MgB2. Materiał ten
ma temperaturę krytyczną 39 K, co oznacza, że nie
może być chłodzony w ciekłym azocie, natomiast
chłodzenie helem jest kosztowne. Stąd też zainteresowanie wykorzystaniem w tym celu chłodzenia
wodorowego, szczególnie w przypadku linii przesyłowych. Skroplony wodór ma duże ciepło utajone i niską lepkość, co czyni z niego dobre medium
chłodnicze. Pojawiają się więc projekty, w których
wodór będzie dostarczany rurami do danej stacji zasilania pojazdów z ogniwami paliwowymi, natomiast
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た大量の水素製造が求められます。その点、褐炭は化石

れるという仕組みです。
この一連のサプライチェーンにおいて、唯一、確立さ

燃料で現地に大量に存在するため、
安定供給が可能です。
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また、それだけ豊富な資源でありながら、輸送に適さな

れていないのが船舶による「輸送」技術です。今は、当

い性質を持っているため、現地の火力発電燃料としてわ

社が製造する小型の液化水素輸送船を試験的に航行させ

Instytut z Energią

Rys. 2. Widok statku przystosowanego do transportu skroplonego wodoru (KHI)
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液化水素運搬船（イメージ）
tym samym kanałem prowadzony będzie
nadprze- doru, co umożliwia ograniczenie jego wydostawania
wodnikowy kabel energetyczny z MgB2, transportu- się do atmosfery. Problemem są ciągle wysokie koszjący w przybliżeniu bez strat prąd elektryczny. Wyko- ty produkcji ogniw paliwowych, w tym kosztownych
rzystanie w tym celu przewodów z MgB2 ma te zalety, katalizatorów platynowych. Tak więc podejmowane
że jest to tani nadprzewodnik, nie zawierający kosz- są prace nad zastąpieniem ich tańszymi materiałatownych ziem rzadkich, a jedynie ogólnie dostępne mi. Wiele uwagi jest skierowanej na sprawę bezpieskładniki, i w miarę łatwo dostępny, a nawet wystę- czeństwa pracy z paliwem wodorowym i uważa się na
pujący bezpośrednio w sprzedaży. Z punktu widzenia ogół, że są tutaj podobne warunki bezpieczeństwa,
parametrów elektrycznych materiał ten charakteryzu- jak przy operowaniu paliwami opartymi na ropie nafje się wysokimi prądami i polami krytycznymi, co ma towej, której ceny stale rosną, a zapasy nie wiadomo
istotne znaczenie z punktu widzenia przesyłu prądu na jak długo starczą. Więc w nieodległej perspektyelektrycznego. Tak więc w tym rozwiązaniu ciekły wie może pojawić się ekonomiczna zaleta korzystania
wodór umożliwia dostarczenie do magazynu energii z paliwa wodorowego. A poza tym pamiętajmy, że
elektrycznej, a także zasilenie ogniw paliwowych lub podczas posiedzenia Rady Ziemi w 1992 r. w Rio de
ogólnie samochodów z napędem wodorowym.
Janeiro zaakceptowana została konieczność zmniejW celu komercjalizacji wykorzystania ogniw pa- szenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery w celu
liwowych w transporcie elektrycznym konieczne jest ograniczenia efektu cieplarnianego. Potwierdzone to
dostarczenie odpowiedniej ilości wodoru, co nie jest zostało słynnym protokołem z Kioto z 1997 r., doprostym zadaniem. Wodór uzyskuje się na ogół me- tyczącym zmian klimatycznych, w którym państwa
todą elektrolizy wody, co jest procesem o dość dużej uprzemysłowione zaakceptowały redukcję emisji
sprawności, ale jednak kosztownym. Najtańszą obec- dwutlenku węgla o 5.2% w latach 2008–2012. Ponie metodą produkcji wodoru jest reforming węglo- woduje to konieczność poszukiwania nowych źródeł
wodanów, szczególnie metanu. Chociaż produktem ekologicznych paliw, w tym właśnie paliwa opartego
ubocznym jest wówczas dwutlenek węgla, to jednak na wodorze. ■
emitowany on jest lokalnie w miejscu produkcji wo-

Wdrażamy innowacyjne
technologie do przemysłu
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Jesteśmy online!

Zeskanuj ten kod aplikacją w swoim
telefonie, a zostaniesz przekierowany
na stronę internetową z kwartalnikiem
„Inżynieria Elektryczna” w wersji on-line

