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Słowo wstępne
Szanowni Czytelnicy „Inżynierii Elektrycznej”
Tematem przewodnim aktualnego numeru naszego
kwartalnika jest materiałoznawstwo oraz powiązany z tym recykling.
W publikacjach zamieszczonych na łamach „Inżynierii Elektrycznej” dokonujemy szeregu analiz. Aktualnie jest to analiza typów wodorowych
ogniw paliwowych oraz elektrolizerów wody.
W 9 numerze prezentujemy szczegółową charakterystykę lakierów elektroizolacyjnych oraz materiałów
stosowanych w aparaturze rozdzielczej i zabezpieczeniowej.
Śledząc dynamiczny rozwój nowych technologii prezentowanych na najważniejszych międzynarodowych wydarzeniach, zachęcamy do zgłębiania tematyki poświęconej
prototypom latających samochodów, opracowanych
w Japonii.
Nie mogło zabraknąć problematyki szczególnie związanej ze strategią rozwoju dla Łukasiewicz – Instytutu
Elektrotechniki, która nawiązuje do strategii wodorowej
przyjętej do 2030 r. – na tej podstawie prezentujemy
przekrój materiałów wykorzystywanych w technologiach
wodorowych.
W kontekście zagadnień odnoszących się do recyklingu
postaramy się przybliżyć Naszym Czytelnikom proces recyklingu wyrobów kompozytowych stosowanych w energetyce oraz recykling urządzeń elektrycznych. W tym
zakresie chętnie prezentujemy możliwości, które wykorzystujemy w naszej codziennej pracy. Nie zabrało również
opracowania dotyczącego inżynierii materiałowej w perspektywie zrównoważonego rozwoju, czyli ponownego
przetwarzania.

Z redakcyjnym pozdrowieniem
dr inż. Sebastian Wydra,
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”
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Na zakończenie zachęcamy wszystkich do dbania o środowisko. Recykling, Zero Waste, Eco, Circular economy
to przyszłość Nas Wszystkich.
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Analiza typów wodorowych ogniw paliwowych
oraz elektrolizerów wody i szkicowy schemat
konstrukcyjny wodorowego ogniwa paliwowego

prof. dr hab. Jacek Sosnowski
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Zasada działania ogniw paliwowych i ich
wybrane zastosowania

O

gniwa paliwowe są ogniwami elektrochemicznymi, w których przekształcona zostaje w energię elektryczną energia chemiczna paliwa, jakim na ogół jest wodór, ale czasem
stosuje się także gaz ziemny, metan oraz środek
utleniający jakim jest tlen, który zwykle pobiera
się z powietrza, poprzez parę reakcji redoks (redukcja – utlenianie). W konsekwencji ogniwa
paliwowe od akumulatorów odróżnia to, że aby
podtrzymać reakcję chemiczną, ogniwa paliwowe
wymagają ciągłego źródła paliwa, jakim jest wodór i tlen, podczas gdy w akumulatorach energia
chemiczna zwykle pochodzi z metali i ich jonów lub
tlenków, które tworzą ich strukturę. Wyjątkiem są
akumulatory przepływowe. Oznacza to, że ogniwa paliwowe mogą wytwarzać energię elektryczną
w sposób ciągły tylko wtedy, gdy dostarczane jest
paliwo w postaci wodoru i tlenu. O ile tlen można
pobierać z powietrza, o tyle pojawia się problem

Rys. 1. Stacja tankowania pojazdów z napędem wodorowym pracująca
w Wiesbaden w Niemczech

otrzymywania i następnie magazynowania wodoru. Na rys. 1 pokazana jest stacja tankowania samochodów z napędem wodorowym pracująca już
w Wiesbaden w Niemczech.
Do zbiornika w stacji tankowania pokazanej na
rys. 1 wodór jest dostarczany w postaci gazowej pod
wysokim ciśnieniem, w odpowiednich butlach albo

Rys. 3. Podstawowy schemat działania ogniwa paliwowego

w postaci płynnej, czyli w ultraniskich temperaturach,
gdyż temperatura wrzenia ciekłego wodoru sięga
tylko 14 K. W tej technologii można wykorzystać
wówczas transferową linię kriogeniczną z ciekłym
wodorem także jako kriostat do kriokabla, w którym umieszczony jest przejściowo-temperaturowy
kabel nadprzewodnikowy z nadprzewodnika MgB2
o temperaturze krytycznej 39 K, przenoszący prąd
elektryczny. Idea ogniw paliwowych pojawiła się już
w XIX w., gdy w 1838 r. opis działania ogniw wodo-

Rys. 2. Samochód o napędzie wodorowym
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Rys. 4. Ogniwo paliwowe PEM wielkiej mocy 1 MW skonstruowane w firmie
Nedstack w Holandii

dr hab. inż. Grzegorz Wojtasiewicz, prof. IEL
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

rowych zaproponował szwajcarski chemik Christian
F. Schönbein, natomiast rok później w 1939 r. brytyjski uczony William R. Grove skonstruował pierwsze działające ogniwo paliwowe wytwarzające prąd
elektryczny. Ogniwa paliwowe mają coraz szersze
zastosowania, a pierwszym znaczącym było użycie
ich w programach kosmicznych NASA w połowie lat
60. XX w. do zasilania w energię elektryczną satelitów
i pojazdów kosmicznych. Obecnie ogniwa paliwowe
są wykorzystywane do zasilania zarówno podstawowego, jak i rezerwowego budynków przemysłowych
i mieszkalnych, szczególnie w odległych od miejskich
obszarach, gdzie nie ma sieci elektroenergetycznych.
Istotne jest wykorzystanie ogniw paliwowych w telefonii komórkowej. Bardzo ważnym obszarem wykorzystania ogniw paliwowych jest szeroko rozumiany
transport. Ogniwa wodorowe wykorzystywane są do
zasilania pojazdów, takich jak wózki widłowe, samochody, autobusy, łodzie, motocykle i skutery, a nawet
łodzie podwodne. Jako przykład na rys. 2 pokazany jest samochód zasilany ogniwami paliwowymi
w technologii wodorowej.
Zastosowania ogniw paliwowych będzie miało
duży wpływ na ochronę środowiska, gdyż według
wstępnych ocen uważa się, że zastąpienie tradycyjnych metod wytwarzania energii elektrycznej z pomocą węgla przez ogniwa paliwowe będzie prowadzić
do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 40%–60%
oraz tlenków azotu o 50%–90%.
Rodzaje konstrukcji ogniw paliwowych
Podstawowy podział między ogniwami paliwowymi wynika z ich konstrukcji. Jakkolwiek istnieje wiele
rodzajów ogniw paliwowych, to wszystkie składają
się z anody, katody i elektrolitu, który umożliwia jonom, na ogół dodatnio naładowanym protonom
pochodzącym z atomów wodoru, przemieszczanie
się między dwiema elektrodami ogniwa paliwowego, jak przedstawia to rys. 3.
Widok schematu ogniwa paliwowego pokazany jest obrazowo na rys. 3. Na anodzie katalizator
powoduje reakcje utlenienia wodoru, pełniącego
w tym przypadku rolę paliwa, jakkolwiek stosowany w ogniwach paliwowych jest także gaz ziemny,
metan. W wyniku reakcji utlenienia atom wodoru
przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy, co jest równoważne z oddaniem elektronów.
Generowane są wówczas na anodzie jony wodoru
dodatnio naładowane oraz elektrony, jak pokazuje
to schemat na rys. 2. Jony te następnie przedostają
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Tabela 1. Wykaz wytwarzanych ogniw paliwowych (Internet)
Fuel cell name

Electrolyte

Qualified
power (W)

Cell

System

Status

Metal hydride
fuel cell

Aqueous alkaline
solution

> – 20
(50% Ppeak @ 0°C)

Commercial /
Research

Electro-galvanic
fuel cell

Aqueous alkaline
solution

< 40

Commercial /
Research

< 40

Commercial /
Research

Aqueous alkaline
solution

< 40

Mass production

Polymer membrane
or humic acid

< 40

Research

< 40

Research

Direct formic acid
fuel cell (DFAFC)
Zinc–air battery
Microbial fuel cell

Polymer membrane
(ionomer)

< 50 W

Upflow microbial
fuel cell (UMFC)
Regenerative fuel
cell

Polymer membrane
(ionomer)

< 50

Commercial /
Research

Direct borohydride
fuel cell

Aqueous alkaline
solution

70

Commercial

Alkaline fuel cell

Aqueous alkaline
solution

10–200 kW

< 80

60–70%

62%

Commercial /
Research

Direct methanol
fuel cell

Polymer membrane
(ionomer)

100 mW – 1 kW

90–120

20–30%

10–25%

Commercial /
Research

Reformed
methanol fuel cell

Polymer membrane
(ionomer)

5 W – 100 kW

250–300 (reformer)
125–200 (PBI)

50–60%

25–40%

Commercial /
Research

Direct-ethanol
fuel cell

Polymer membrane
(ionomer)

< 140 mW/cm²

> 25
? 90–120

Proton-exchange
membrane fuel
cell

Polymer membrane
(ionomer)

1 W – 500 kW

50–100 (Nafion)
120–200 (PBI)

Liquid electrolytes
with redox shuttle and
polymer membrane
(ionomer)

1 kW – 10 MW

Molten phosphoric
acid (H3PO4)

< 10 MW

150–200

55%

40%
Co-gen:
90%

Commercial /
Research

Solid acid fuel cell

H+-conducting oxyanion
salt (solid acid)

10 W – 1 kW

200–300

55–60%

40–45%

Commercial /
Research

Molten carbonate
fuel cell

Molten
alkaline carbonate

100 MW

600–650

55%

45–55%[55]

Commercial /
Research

O2– – conducting
ceramic oxide

< 100 MW

850–1100

60–65%

55–60%

Commercial /
Research

Redox fuel
cell (RFC)
Phosphoric acid
fuel cell

Tubular solid
oxide fuel
cell (TSOFC)
Protonic ceramic
fuel cell

50–70%

30–50%

Commercial /
Research

125

50–100

Direct carbon
fuel cell

Several different

700–850

80%

70%

Commercial /
Research

Planar solid oxide
fuel cell

O2– – conducting
ceramic oxide

500–1100

60–65%

55–60%

Commercial /
Research

Enzymatic biofuel
cells

Any that will not
denature the enzyme

< 40

Salt water

–20 to 55

Research

Research
90%

Commercial /
Research

Pojedyncze ogniwo
paliwowe

Zespół ogniw
paliwowych

Rys. 6. Widok pojedynczego ogniwa paliwowego oraz stosu ogniw

Research

700

< 100 MW

Cost
(USD/W)

się do elektrolitu, gdzie przenikają przez półprzepuszczalną membranę PEM (od angielskiego zwrotu Polymer Exchange Membrane) na stronę anody,
ładując ją dodatnio. Elektrony pozostają po stronie
katody, ładując ją ujemnie i w ten sposób powstaje
naładowane ogniwo, w którym prąd będzie płynął
między elektrodami. Z kolei zneutralizowane atomy
wodoru łączą się z atomami tlenu, tworząc cząsteczkę wody, która jest produktem ubocznym tego procesu. Omówiony więc tutaj został typ ogniwa paliwowego z membraną do wymiany protonów PEMFC
(od angielskiej nazwy Proton Exchange Membrane
Fuel Cell), które jest stosowane powszechnie w przemyśle transportowym. Ogniwa te charakteryzują się
niską temperaturą pracy, krótkim czasem rozruchu,
niewielką masą oraz gabarytami w porównaniu z innymi ogniwami. Po raz pierwszy elektrolit w postaci membrany przepuszczającej kationy zastosowali
w 1959 r. William T. Grubbs i Lee Niedrach z General Electric. Zasadniczo ogniwa paliwowe dzieli
się właśnie pod kątem temperatury ich pracy, jak też
konstrukcji. Najniższą temperaturę pracy 75–80°C

Research

H+– conducting ceramic
oxide

Magnesium-air
fuel cell
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Working
temperature (°C)

Efficiency

4.00–
4.50

wykazują ogniwa takie, jak omówione poprzednio
PEMFC, SPEFC (Solid Polymer Electrolyte Fuel Cell),
DMFC (Direct Metanol Fuel Cell) i ogniwa AFC (Alkaline Fuel Cell), które są stosowane w przenośnych
źródłach energii, takich jak telefony komórkowe lub
laptopy. Z kolei obecne zastosowania ogniw PEMFC idą w kierunku związanym z wykorzystaniem ich
do napędzania autobusów i samochodów, gdyż
jako źródła energii umożliwiają osiągnięcie mocy
ok. 200 kW przy sprawności rzędu 34%. Natomiast
historycznie w praktyce ogniwa paliwowe PEMFC
zostały pierwszy raz użyte w 1960 r. w ramach programu kosmicznego NASA Gemini. Wywarzały one
prąd elektryczny o gęstości 37 mA/cm², napięciu
na pojedynczym ogniwie 0,78 V, ciśnieniu 0,2 MPa
i temperaturze pracy 50°C. Stos zbudowany z 32 takich ogniw, przy napięciu 25 V, osiągał sprawność
nawet ok. 50%. Z kolei średniotemperaturowe ogniwa paliwowe o temperaturze pracy 210°C, nazywane ogniwami pierwszej generacji, mają zastosowanie w elektrowniach, osiągając moc do 11 MW. Do
tej klasy należy ogniwo paliwowe oparte na kwasie
fosforowym Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC). Z ko-

Rys. 5. Widok elementów konstrukcyjnych pojedynczego ogniwa
paliwowego przed montażem

lei ogniwa drugiej generacji, nad którymi prace są
w fazie rozwoju, a ich przedstawicielem jest ogniwo
paliwowe ze stopionym węglanem Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC), charakteryzują się temperaturą
pracy do 650°C, a ich prototypy osiągają moc do
100 kW. Przedstawicielem ogniw trzeciej generacji
o temperaturze pracy między 650 a 1000°C jest suche tlenkowe ogniwo Solid Oxide Fuel Cell (SOFC).
Ogniwa trzeciej generacji charakteryzują się wysoką
wydajnością i szeroką gamą zastosowań. Ich wysoka temperatura pracy sięgająca 1000°C wskazuje
na możliwość ich łączenia z turbinami gazowymi
lub parowymi, co umożliwia zwiększenie wydajności
z 60% nawet do 85%. O olbrzymich możliwościach
energetycznych ogniw paliwowych świadczy rys. 4
przedstawiający wykonany przez firmę Nedstack zestaw ogniw paliwowych o mocy 1 MW. Holenderska firma Nedstack ma bardzo duże doświadczenie
w budowie ogniw paliwowych i jest światowym liderem w tej dziedzinie, gdyż rozwinęła i skonstruowała najdłużej pracujące w świecie ogniwa paliwowe.
Już ponad 65 000 godzin zasilają one pierwszą
w świecie megawatową stację energetyczną, opartą na ogniwach typu PEM, zbudowaną w 2011 r.
i wytwarzającą z pomocą ogniw paliwowych moc
elektryczną 2 MW.
Wykaz typów ogniw paliwowych będących w stadium rozwoju i komercji podany jest w tab. 1. Kolejne rubryki tej tabeli zawierają nazwę ogniwa paliwowego, rodzaj elektrolitu, moc i temperaturę pracy,
wydajność, obecny status pracy i w niektórych przypadkach koszty wytwarzania energii stosując dane
ogniwo paliwowe.

Rys. 7. Elektryczny schemat montażowy stosu ogniw paliwowych
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Wiadomości
Zwraca uwagę w tab. 1 zarówno mnogość typów ogniw paliwowych, jak i status zdecydowanej
większości ogniw komercyjnych/w fazie badań.
Obecnie najbardziej rozpowszechnionym są ogni-

tą platyną. Pełni ona funkcję katalizatora, jednak
obecność tlenku węgla jako zanieczyszczenie gazów wlotowych do ogniwa zatruwa katalizator platynowy, co jest wadą ogniw PEMFC, wrażliwych na
CO. Pomiędzy końcówkami anody i katody znajduje się wielowarstwowa membrana zwana polimerową membraną do wymiany protonów, która
będzie działać jak elektrolit. Może ona przewodzić
dodatnio naładowane jony i uniemożliwia przechodzenie elektronów. Powinna ona być w postaci
uwodnionej, co zapewnia jej stabilną pracę. Katalizator anodowy jest montowany w podłożu z włókna węglowego. Zaletą tych ogniw PEMFC jest z kolei bezpieczna praca przy stałym elektrolicie, niska
temperatura eksploatacji, łatwy rozruch i wysoka
gęstość prądu.
Szkic konstrukcyjny ogniwa paliwowego

Rys. 8. Schemat ideowy układu elektrycznego ogniwa paliwowego

wa typu PEMFC, których pracę można przedstawić w postaci czterech etapów polegających pierwotnie na absorpcji cząsteczki tlenu na katodzie
i dwóch cząsteczek wodoru na anodzie, po czym
następuje redukcja cząsteczki tlenu do 2 anionów
O2– i utlenianie 2 cząsteczek wodoru do postaci
zjonizowanej H+, w której tworzą się cztery protony.
Migrują one przez półprzepuszczalną membranę
w elektrolicie, co opisane jest reakcjami chemicznymi: 2H2 → 4H+ + 4e− na anodzie, natomiast na
katodzie mamy do czynienia z rekombinacją jonów
tlenu i wodoru O2 + 4e− + 4H+ → 2H2O, w wyniku czego tworzą się wówczas cząsteczki wody.
Jako elektrolit w tego typu ogniwie PEMFC stosuje
się prefluorowany polimer, w którym występują silnie kwasowe grupy sulfonowe, jakim jest naflon,
wchodzący w skład membrany pokrytej porowa-

Schemat montażowy ogniwa paliwowego pokazany jest na rys. 5.
Zaprezentowano na nim elementy konstrukcyjne ogniwa paliwowego przed zmontowaniem.
Pokazane są tutaj płyty przepływowe dla wodoru
z lewej i tlenu z prawej strony, uszczelki, następnie
anoda i katoda oraz polimerowa membrana elektrolityczna. Istotny jest perforowany kształt tej płyty
przepływowej, co zapewnia transport kanalikami
substratów i odprowadzenie wody lub pary wodnej.
Pojedyncze ogniwo paliwowe pokazane w lewej
części rys. 6 wytwarza napięcie rzędu 0,7 V, stąd
też konstruuje się stosy złożone z szeregu ogniw
paliwowych, umożliwiające podniesienie napięcia
pracy takiego zestawu. Na rys. 7 pokazany jest
schemat montażowy takiego stosu ogniw paliwowych, złożonego z szeregu pojedynczych ogniw.
Z punktu widzenia wykonawczego elektrody
anoda i katoda są przygotowywane z dwóch arkuszy papieru grafitowego, dodatkowo teflonowanego na zewnątrz. Finalnie dokonuje się prasowania pod ciśnieniem 0,1–1,0 MPa w podwyższonej
temperaturze do grubości 1 mm. Schemat układu
elektrycznego ogniwa paliwowego pokazany jest
na rys. 8.
Z kolei na rys. 9 pokazana jest zależność od
prądu mocy i napięcia stosu ogniw paliwowych

Rys. 10. Magazyn wodoru firmy Linde

reakcją jest elektroliza wody, która jest nieskomplikowanym i stosunkowo tanim sposobem otrzymywania
wodoru i tlenu o bardzo wysokiej czystości w przemysłowej skali. Pierwszy taki eksperyment elektrolizy
wody pod wpływem prądu elektrycznego dokonał
w roku 1839 angielski fizyk W. Grave.
Dla uzyskania wodoru do zaopatrzenia 600 autobusów z ogniwami paliwowymi Linde ogłosiło początek budowy fabryki wodoru. W tym celu zbudowany zostanie nowy elektrolizer w technologii PEM
z protonową membraną, który będzie miał moc
24 MW i będzie produkować 3200 ton zielonego
wodoru rocznie. Taka flota 600 autobusów z silnikami dieslowskimi pokonując około 40 milionów
kilometrów rocznie prowadzi do emisji 40 000 ton
dwutlenku węgla. Elektrolizer rozpocznie produkcję
zielonego wodoru pod koniec 2022 roku, w miejscowości Leuna nieopodal Lipska, a jego dostawcą
zostanie ITI Linde Electrolysis. Będzie to największy
na świecie wysokowydajny elektrolizer membranowy
PEM, który dla produkcji wodoru korzystać będzie
wyłącznie z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Skala tego przedsięwzięcia wskazuje na postęp rynku wodoru w Niemczech,
szczególnie że systematycznie rośnie flota ciężarówek
i autobusów zasilanych wodorem. Na rys. 10 pokazany zbiornik wodoru firmy Linde, natomiast na rys.
11 przykład konstrukcji elektrolizera produkcji firmy
Keihin Product Operations. ■

Pierwszy prąd z turbiny
wiatrowej o mocy 14 MW
hiszpańsko-niemieckiej firmy
Siemens Gamesa
Hiszpańsko-niemiecka firma Siemens
Gamesa wyprodukowała olbrzymią
nadmorską turbinę wiatrową o mocy
14 MW.
Tak dużą moc otrzymano dzięki olbrzymim
wymiarom turbiny, której wirnik ma średnicę
222 metrów, a łopaty osiągają długość
108 metrów. Są one odlewane z jednego
kawałka metalu i pokrywają powierzchnię
39 000 m2. Dzięki tym wymiarom turbina
może zasilać około 18 tysięcy gospodarstw
domowych rocznie. Moc turbiny może zostać
podwyższona do 15 MW.
Prototyp tej turbiny o nazwie SG 14-222 DD
dostarcza już energię elektryczną do sieci
w duńskim mieście Østerild.

Elektrolizery wody

Rys. 9. Zależność mocy (- - - -) i napięcia (——) stosu ogniw paliwowych
od prądu
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Wykorzystanie wodoru w celach energetycznych
odbywa się zasadniczo w dwojaki sposób poprzez
wymienione ogniwa paliwowe, ale też na przykład
jak ma to miejsce w przemyśle kosmicznym – poprzez
spalanie wodoru w tlenie. W obydwu przypadkach
istotne jest więc opanowanie technologii otrzymywania wodoru. Podstawową stosowaną w tym celu

Rys. 11. Widok elektrolizera wody firmy Keihin Product Operations

opracownie JS na podstawie https://whatsnext.
pl/551184-14-megawatowa-turbina-siemens-gamesa
fot. Materiały prasowe www.siemensgamesa.com
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Lakiery elektroizolacyjne

Wiadomości
Katarzyna Gryzło
Lech Górecki
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Lakiery elektroizolacyjne i żywice należą do grupy materiałów izolacyjnych stosowanych do
impregnacji silników elektrycznych, transformatorów i elementów elektronicznych oraz do szerokich zastosowań wymagających zachowania izolacji elektrycznej.

J
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Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na lakiery
elektroizolacyjne do nowoczesnych silników (silników
zasilanych z przekształtników, wysokoobrotowych,
pracujących w trudnych warunkach środowiskowych,
o podwyższonej klasie ciepłoodporności izolacji).
Dodając do polimeru niewielką ilość odpowiedniego nanonapełniacza, zwykle poniżej 5% wagowo, można uzyskać właściwości znacznie lepsze niż
w przypadku tradycyjnych kompozytów. Poprawa
dotyczy właściwości mechanicznych, elektrycznych,
barierowych, niepalności, a mała ilość nanocząstek zwykle nie wpływa na zmianę właściwości przetwórczych. Mówi się również o poprawie stabilności
cieplnej i podwyższeniu temperatury zeszklenia. Dotychczasowe prace własne dotyczące wprowadzania
nanonapełniaczy (głównie montmorylonitu MMT
oraz nanokrzemionki) do lakierów elektroizolacyjnych wykazały możliwość znacznej poprawy właściwości, zwłaszcza cieplno-mechanicznych oraz podwyższenia temperatury początku rozkładu polimeru.
Dlatego podjęto badania w celu uzyskania lakieru
o podwyższonej klasie ciepłoodporności.
Nanonapełniacze mineralne dodawane do lakierów elektroizolacyjnych mają na celu poprawę ich
właściwości elektrycznych, mechanicznych, termicznych i barierowych dla czynników niszczących. Wielkość, kształt i modyfikacja cząstek nanonapełniaczy
decyduje o lepkości kompozycji, łatwości dyspergowania i trwałości zawiesiny w żywicy. Napełniacze
o drobnych cząstkach łatwiej dyspergują i są trwalsze
w zawiesinie.
W praktyce stosuje się różne nanonapełniacze
nieorganiczne: dwutlenek krzemu, tlenek cynku,
dwutlenek tytanu (anataz i rutyl) oraz nanonapełniacze warstwowe (montmorylonity). Dodaje się także
nanocząstki przewodzące: nanosrebro, sadza, spodziewając się poprawy właściwości antystatycznych,
jak również, w przypadku nanosrebra, uzyskania właściwości biobójczych.
Dotychczasowe prace badawczo-rozwojowe wykonane w Instytucie Elektrotechniki dotyczące wpływu
napełniacza na właściwości nasycających lakierów
elektroizolacyjnych pozwoliły stwierdzić, że dodatek
nawet niewielkiej jego ilości (1–3% wag.) pozwala na
poprawę właściwości mechanicznych o około 40%,
poprawę właściwości dielektrycznych (wzrost wytrzymałości elektrycznej, obniżenie współczynnika strat

Fabryka blachy miedzianej
do akumulatorów będzie
budowana w Stalowej Woli
przez Koreańczyków
Koreańska spółka SK Nexilis, która
należy do SKC Group, specjalizująca się
w produkcji folii miedzianej, wykorzystywanej
w produkcji akumulatorów do samochodów
elektrycznych podpisała 18 listopada 2021 r.
w obecności premiera polskiego rządu
Mateusza Morawieckiego decyzję o budowie
w Stalowej Woli fabryki folii miedzianej
do baterii dla samochodów elektrycznych.
Inwestycja będzie miała wartość 3 mld
złotych.
Premier M. Morawiecki na konferencji
prasowej podkreślił, że koreańska firma
SK jest jednym z absolutnie najlepszych
inwestorów w Polsce oraz że ta inwestycja
przyniesie korzyści nie tylko dla firmy, ale
też dla Polski i mieszkańców Zielonej Góry,
a inwestycja w elektromobilność perfekcyjnie
wpisuje się w Strategię Odpowiedzialnego
Rozwoju. Koreański koncern SK inwestuje
w Polsce od 2005 r., a obecnie zbuduje
w Stalowej Woli fabrykę zatrudniającą 500
osób na gruncie o powierzchni 560 tys. m2,
która będzie wytwarzać rocznie 50 tys. ton
foli miedzianej.
fot. pixabay.com

est wiele powodów, nie tylko właściwości elektryczne, dla których lakiery i żywice są używane do
impregnacji transformatorów i silników. Produkty
te zastępują bowiem powietrze, które jest najlepszym
izolatorem. Najczęstszym powodem zastosowania
tych materiałów jest zapobieganie wnikaniu wilgoci,
która zmniejsza izolacyjność do niebezpiecznego poziomu i powoduje uszkodzenia elektryczne.
Obecnie najczęściej stosuje się lakiery bezrozpuszczalnikowe dwuskładnikowe lub z monomerem.
Lakiery dwuskładnikowe mają najniższe emisje i najszybciej się utwardzają, jednak wymagają mieszania
oraz są kłopotliwe w składowaniu. Lakiery izolacyjne
oparte na aktywnym rozcieńczalniku, który wchodzi
w reakcję i nie musi zostać odparowany, są rozwiązaniem kompromisowym. Najczęściej wykorzystywane do impregnacji uzwojeń są żywice winyloestrowe.
Stosowanie różnych monomerów (styren, VT, DAP,
akrylany) zmienia właściwości materiału.
Nowością są lakiery wodne, które nie wymagają kilkukrotnej impregnacji. Dzięki obojętnemu pH
ciężko wchodzą w reakcje z materiałami podatnymi
na korozję. Możliwość barwienia dowolnym kolorem
może stać się wyróżnikiem produktów na rynku.
Lakiery na bazie rozpuszczalnika będą coraz rzadziej stosowane ze względu na jego emisję do atmosfery. Mimo to zachowają ważne miejsce w przyszłości
dzięki swojej stabilności w zbiorniku, łatwej obsłudze
i dobrym ogólnym właściwościom.
Gama lakierów do impregnacji na bazie wody
została opracowana w celu zaspokojenia coraz bardziej pilnego zapotrzebowania na redukcję emisji do
atmosfery i bezpieczeństwo w miejscu pracy, bez zapominania o rosnącej potrzebie zwiększenia spajania
mechanicznego i izolacji w silnikach i transformatorach najnowszej generacji. Lakiery na bazie wody są
idealne do impregnacji przez zanurzenie pod ciśnieniem atmosferycznym oraz impregnacji przez toczenie.
Szeroko prowadzone na całym świecie badania
dotyczące wprowadzania nanonapełniaczy do różnego rodzaju lakierów ogólnego zastosowania doprowadziły do opracowania lakierów bakteriobójczych
(wykorzystanie zjawiska fotokatalizy), samozmywalnych, lakierów luminescencyjnych, samochodowych
o znakomitej odporności na ścieranie, antykorozyjnych.

dielektrycznych), obniżenie wodochłonności, podniesienie temperatury stabilności cieplnej, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów przetwórczych.
Nasza wiedza i doświadczenie w zakresie badań
układów izolacyjnych składających się z przewodów
nawojowych i lakierów nasycających może być wykorzystana do rozwiązania problemów ze zwiększonymi
narażeniami cieplnymi silników w pojazdach elektrycznych.
Problem ten przy występujących gęstościach prądów w pojazdach elektrycznych kilkukrotnie przekraczających dotychczas spotykane wartości jest jednym
z kluczowych ograniczających rozwój tych konstrukcji. Przedział temperaturowy układu izolacyjnego został określony jako -20°C – +130°C.
Dotychczasowe prace prowadzone przez nas były
ukierunkowane na poprawę właściwości lakierów
elektroizolacyjnych do nasycania uzwojeń silników
poprzez zastosowanie do ich modyfikacji nanonapełniaczy. Stosując nanonapełniacze można uzyskać
poprawę siły wiążącej lakieru o 30–50% wyższą niż
w przypadku lakierów konwencjonalnych. Ponadto
wzrasta ich wytrzymałość cieplna
Obecnie prowadzone badania mają na celu wykorzystanie modyfikacji lakierów nasycających haloizytem w celu poprawy siły wiążącej i odporności
cieplnej układów izolacyjnych silników do pojazdów
elektrycznych. Zwiększenie trwałości układu izolacyjnego można rozwiązać poprzez poprawę przewodnictwa cieplnego lakieru lub zwiększenie jego odporności na narażenia cieplne. ■

opracownie JS na podstawie https://sztafeta.
pl/2021/11/18/koreanska-firma-sk-nexilis-zainwestuje-3mld-zlotych-w-budowe-fabryki-w-stalowej-woli
fot. wikipedia.org

13

Materiały stosowane w aparaturze rozdzielczej
i zabezpieczeniowej

Krzysztof Krasuski
Artur Hejduk
Janusz Bandel
Bohdan Ebinger
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Transformacja energetyczna istotnie wpływa na rozwój nowoczesnych urządzeń elektroenergetycznych przyjaznych dla środowiska naturalnego. Innowacyjne rozwiązania zastosowane
w nowych konstrukcjach aparatury rozdzielczej zapewniają wysoki poziom niezawodności
sieci zasilającej ograniczając emisję szkodliwych substancji występującą podczas awarii infrastruktury energetycznej. Istotną rolę w rozwoju tego typu urządzeń ma zastosowanie nowoczesnych materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych. Umożliwia to miniaturyzację urządzeń,
ograniczenie ilości zużytych materiałów oraz emisji CO2 podczas ich produkcji. Zastosowanie
technologii recyclingu materiałów izolacyjnych ogranicza ilość odpadów poprodukcyjnych
i eksploatacyjnych w branży elektrotechnicznej. Tą tematyką zajmuje się między innymi Centrum Badawcze Materiałów Elektrotechnicznych (CME) we Wrocławiu Łukasiewicz – Instytut
Elektrotechniki.
Materiały stosowane w rozdzielnicach

O

pracowanie innowacyjnej konstrukcji rozdzielnicy, poza pracami projektowymi, związane
jest z wykonaniem kosztownego prototypu,
który następnie poddawany jest odpowiednim badaniom: wysokonapięciowym i prądowym. Podczas
projektowania konstruktorzy korzystają z wytycznych
dotyczących zachowania bezpiecznych odstępów izolacyjnych, co gwarantuje wytrzymałość na przepięcia
udarowe i wolnozmienne. W procesie projektowania
istotne są przekroje oraz kształt i materiał, z jakiego
są wykonane tory prądowe. Aby rozdzielnica spełniała parametry prądowe, jak i napięciowe, ważny
jest dobór materiałów wykorzystanych do jej budowy. Ze względu na zastosowaną izolację możemy
wyróżnić rozdzielnice z izolacją: powietrzną, gazową
SF6.W przypadku izolacji powietrznej spotykane są
również izolacje z tzw. suchym powietrzem, są to rozdzielnice, które wypełnia powietrze o obniżonej wilgotności. Prowadzone były również prace badawcze
w zakresie zastosowania alternatywnych materiałów
izolacyjnych (np. kompozyt).W celu podwyższenia wytrzymałości napięciowej w rozdzielnicach stosowane
są przegrody kompozytowe umożliwiające zmniejszenie gabarytów urządzenia i zachowanie parametrów
elektrycznych przy ograniczeniu wymiarów [1, 2, 6].
Do budowy torów prądowych stosowana jest głownie
miedź elektrotechniczna, na połączeniach powlekana srebrem w celu obniżenia rezystancji połączeń.
Podejmowane są próby wykorzystania w torach prądowych aluminium oraz grafenu. Cała konstrukcja
rozdzielnicy zamknięta jest w obudowie metalowej.
Na przegrody wewnątrz rozdzielnicy w przypadku konieczności ograniczenia działania prądów wirowych
stosowana jest stal kwasoodporna.
Podczas pracy urządzenia elektroenergetyczne są
obciążane w dłuższych przedziałach czasu praktycznie stałymi wartościami prądu. Natomiast aparaty
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zainstalowane w układach odbiorników energii elektrycznej pracują (w zależności od rodzaju odbiornika)
w różnych warunkach obciążenia (przerywanego),
przy różnych wartościach prądu i częstotliwościach
łączeń. Pod wpływem przepływu prądu następuje nagrzewanie, uzwojeń, torów prądowych, styków oraz
sąsiadujących z nimi elementów izolacyjnych (np. ceramicznych, kompozytowych) i konstrukcyjnych (stalowe, tworzywa sztuczne). Aby uniknąć uszkodzeń,
określono w normach graniczne wartości przyrostów
temperatury w urządzeniach pracujących pod obciążeniem. W klimacie umiarkowanym maksymalną
temperaturę otoczenia określono na poziomie 40°C.
W przypadku krajów południowych ta temperatura
może wynosić 50°C. Temperatura pracy urządzeń
elektroenergetycznych ma istotny wpływ na właściwości fizyczne ich elementów składowych. Nadmierny
wzrost temperatury może skutkować rekrystalizacją
miedzi oraz zmniejszeniem siły docisku w połączenia
odsprężynowanych (uzwojenia, szyny zbiorcze, tory
prądowe w łącznikach). Wyższa temperatura powoduje destabilizację rezystancji zestykowej wskutek
gwałtownego powiększania się składnika tej rezystancji od warstw nalotowych. Temperatura z upływem czasu może powodować degradację izolacji
organicznej (np. papierowo-olejowej). Natomiast
w przypadku izolacji nieorganicznej przyrost temperatury może przyczynić się do wzrostu upływności
i naprężeń związanych z dylatacją. Szczegółowe informacje dotyczące dopuszczalnych wartości przyrostów temperatury w aparaturze rozdzielczej można
odnaleźć w normie PN-86/E-05155, której aktualny
odpowiednikiem jest norma PN-EN 62271-1:201802 [1, 5-8, 10].
W konstrukcjach rozdzielnic niskiego napięcia
stosowane są materiały, które wytrzymują narażenia
mechaniczne, cieplne, elektryczne, a także środowiskowe. Zarówno ciepło, jak i ogień nie powinny powodować uszkodzeń elementów wykonanych z mate-

riałów izolacyjnych, które są w rozdzielnicach poddane
działaniu wysokiej temperatury powstałej w wyniku zjawisk elektrycznych. Uszkodzenie lub stopienie izolatora
szyny prądowej pod wpływem wysokiej temperatury
może spowodować zwarcie, co często uszkadza rozdzielnicę. W związku z powyższym materiał (ceramika, kompozyt), z którego produkowane są izolatory,
w rozdzielnicy powinien być odporny na ogień i wysoką temperaturę. Badania tej odporności prowadzone
są za pomocą metody żarzącego się drutu zgodnie
z normą IEC 60695-2-11. Również w zakresie wytrzymałości mechanicznej badane są nie tylko obudowy,
ale także: wsporniki, przegrody, zawiasy i zamki, które
są poddane naprężeniom podczas normalnej pracy
rozdzielnicy, jak również podczas zwarcia.
Wszystkie elementy rozdzielnicy pracujące pod napięciem są objęte ochroną podstawową i powinny być
całkowicie izolowane. Izolację tę (izolacja powietrzna
zapewniana m.in. przez osłony, przegrody i izolacja
powierzchniowa zapewniona przez materiały nieprzewodzące) można usunąć tylko przy użyciu narzędzi lub
poprzez umyślne jej zniszczenie. Zastosowana izolacja
powinna cechować się odpowiednimi parametrami,
pozwalającymi na wytrzymanie naprężeń mechanicznych, elektrycznych i termicznych występujących podczas pracy rozdzielnicy. Wszystkie elementy przewodzące powinny być zabezpieczone osłonami ochronnymi
zapewniającymi stopień ochrony IP (ang. International
Protection Rating, czasami Ingress Protection Rating,
parametr charakteryzujący obudowę urządzenia elektrycznego, informujący o poziomie zabezpieczenia
użytkownika przed dostępem do niebezpiecznych części oraz samego urządzenia przed penetracją czynników zewnętrznych) nie mniejszy niż IPXXB. Osłony
zabezpieczają użytkowników przed przypadkowym
kontaktem z elementami przewodzącymi prąd.

Rys. 1. Przebieg wyłączania prądu przemiennego z wyróżnieniem
charakterystycznych stref czasowych (narażeń komory wyłącznika) [12]

Materiały stosowane w wyłącznikach
Najbardziej zaawansowanymi technicznie aparatami łączeniowymi są wyłączniki, które przystosowane
są do wyłączania prądów zwarciowych występujących
w miejscu ich zainstalowania w sieci elektroenergetycznej. Nieprawidłowe ich działanie może być przyczyną znacznych strat i spowodować uszkodzenia innych elementów sieci.
Wyłączniki średniego i wysokiego napięcia można
sklasyfikować w zależności od rodzaju medium gaszącego łuk elektryczny na:
• olejowe (wycofywane z eksploatacji),
• małoolejowe (zastępowane próżniowymi),
• pneumatyczne – powietrzne,
• z izolacją gazową SF6 (sześciofluorkiem siarki);
Te ostatnie ze względu na konstrukcję dzielą się na:
a) Live-Tank – z komorą gaszeniową umiejscowioną w izolowanej obudowie bezpośrednio połączonej do obwodów pod napięciem,
b) Dead-Tank – w których komora gaszeniowa wyłącznika umieszczona jest w metalowej uziemionej obudowie i poprzez przepusty podłączane do obwodu wysokiego
napięcia;
• wyłączniki próżniowe,
• z izolacją gazową CO2.
Zależnie od medium stosowanego w wyłącznikach, a w szczególności zależnie od wytrzymałości
elektrycznej tych mediów zależy konstrukcja tych
aparatów. Podczas wyłączania prądu zwarciowego
wyróżniać można trzy przedziały narażeń związanych
z wyłączaniem prądu (rys 1).
Pierwszy przedział trwa przez okres przepływu prądu zwarcia przez styki wyłącznika, które zaczynają się
rozwierać do momentu pełnego otwarcia. W tym czasie w komorze wyłącznika wydziela się bardzo duża
energia wynikająca z dużej wartości prądu i znacznego napięcia łuku elektrycznego. Zwiększona energia
łuku oznacza degradację elementów konstrukcyjnych
komory gaszeniowej i tym samym zmniejszanie się
trwałości łączeniowej wyłącznika.
Drugi przedział tzw. wytrzymałości termicznej trwa
od chwili przed przejściem prądu łuku przez zero do
zaniku prądu połukowego. W tym okresie wyłączania prądu następuje dejonizacja przestrzeni pomiędzy stykami wyłącznika i dyfuzja elektronów i jonów
prowadząca do zaniku prądu połukowego. Zależnie
od konstrukcji wyłącznika i zastosowanego medium
gaszącego tempo wzrostu wytrzymałości powrotnej
15
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jest różne. I tak w wyłącznikach próżniowych odbudowa wytrzymałości powrotnej jest najszybsza i łuk
ostatecznie gaśnie najczęściej po pierwszym przejściu
prądu łuku przez zero.
W trzecim przedziale wyłączania prądu łuku w komorze wyłącznika w tzw. strefie wytrzymałości elektrycznej w przestrzeni pomiędzy stykami wyłącznika
pojawia się napięcie powrotne przejściowe wysokiej
częstotliwości o znacznej wartości, które musi być wytrzymywane i nie może dojść do zapłonu ponownego.
Z tego względu prowadzono badania dla sprawdzenia wytrzymałości wymienionych mediów gaszących łuk elektryczny tzn. gazu SF6, próżni, powietrza
zwykle suchego powietrza oraz oleju. Wartości napięć wytrzymywanych w układzie pomiędzy płaskimi
elektrodami w polu jednorodnym przedstawiono poniżej na rys. 2.
Na podstawie wykresów zamieszczonych na rysunku nr 2 można stwierdzić, że dla odległości międzystykowej do 5 mm największą wytrzymałość izolacyjną ma próżnia. W przypadku odległości powyżej
5 mm większą wytrzymałość ma sprężony gaz SF6
i przewyższa wytrzymałość elektryczną próżni. Z wykresu wynika również, że dla przerwy stykowej powyżej 60 mm wytrzymałość próżni wynosi około 250 kV,
a dalsze zwiększanie odległości między stykami nie
wpływa istotnie na wzrost wytrzymałości izolacyjnej
próżni [13].
W ostatnich latach rozwijana jest głównie produkcja wyłączników próżniowych na średnie napięcia
oraz do 123 kV oraz wyłączników z izolacją SF6 na
wyższe znamionowe napięcia łączeniowe.

Rys. 2. Wytrzymałość napięciowa izolacji gazu SF6, próżni, powietrza, oleju
w zależności od wielkości przerwy międzystykowej [13]
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Rys. 3. Wyłącznik napowietrzny LTA D1 (72,5 kV, 2750 A/31,5 kA) z gazem
CO2 firmy ABB [6]

W przypadku awarii wyłączniki próżniowe nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w przeciwieństwie do wyłączników z izolacją z SF6, które
zanieczyszczają środowisko szkodliwymi produktami
rozkładu gazu. Gaz SF6 zgodnie z protokołem przyjętym w 1997 r. w Kioto zaliczono do gazów cieplarnianych. Głównych priorytetem Unii Europejskiej jest
ochrona środowiska przyrodniczego zintegrowana
zarówno z wytwarzaniem, jak i użytkowaniem energii
dla zachowania ekologicznego i geofizycznego bilansu przyrody (zapisy zamieszczone w Traktacie z Maastricht w 7 Programie Ramowym).
W 2000 roku firma Toshiba opracowała wyłącznik z izolacją CO2. Gaz CO2 ma słabsze właściwości izolacyjne i zajmuje o 70% większy zbiornik niż
w przypadku wyłącznika z SF6. W 2012 firma ABB zaprezentowała wyłącznik napowietrzny LTA D1 (rys. 3)
z gazem CO2 na napięcie 72,5 kV i prąd ciągły
2750 A [6].
Zastosowanie odpowiednich materiałów ma
kluczowe znaczenie w budowie komór powszechnie obecnie stosowanych wyłączników próżniowych,
gdzie stosowane jest podciśnienie (10-3-10-5 Pa).
Tego typu warunki wymagają zastosowania odpowiednich materiałów zapewniających szczelność
komory próżniowej oraz geteru zbierającego zanieczyszczenia w celu zapewnienia warunków próżni.
Odrębnym problemem jest zapewnienie wytrzymało-

Rys. 4. Konstrukcja komory próżniowej z zaznaczoną obudową, stykiem górnym nieruchomym, stykiem dolnym ruchomym, nakładką stykową, ekranami
osłaniającymi styki i mieszek

ści mechanicznej (30 000 cykli łączeniowych), gdzie
konieczne jest stosowanie materiałów odpornych na
przeciążenia i udary mechaniczne. Dobór materiałów
jest bardzo ważny w budowie styków gaszących łuk
elektryczny podczas procesów łączeniowych (rys. 4).
Typowa komora próżniowa składa się z:
• ceramicznej lub szklanej obudowy,
• ekranu wykonanego z miedzi elektrotechnicznej
osłaniającego układ stykowy,
• mieszka dylatacyjnego wykonanego ze stali kwasoodpornej łączącego doprowadzenia torów prądowych i obudowę.
• doprowadzeń torów prądowych wykonanych
z miedzi o odpowiednich właściwościach mechanicznych wzmacnianych elementami stalowymi,
• układów stykowych o specjalnej konstrukcji wytwarzających pod wpływem prądu pole magnetyczne wykonanych głównie z miedzi próżniowej,
a w przypadku nakładek stykowych stosuje się
domieszki chromu (Cu Cr75/50 lub 50/50), jak
również srebrzenie powierzchni, a także w niektórych przypadkach domieszki wolframu [5].
Odpowiedni dobór materiałów ma istotny wpływ
na parametry komory próżniowej, jej trwałość łączeniową i wytrzymałość napięciową.

Materiały stosowane w ogranicznikach
przepięć
Ograniczniki przepięć stosowane są w sieciach
energetycznych do ochrony urządzeń składowych systemu elektroenergetycznego przed skutkami wyładowań atmosferycznych, operacji łączeniowych lub stanami nadmiernego napięcia w danym punkcie sieci.
Można wyróżnić trzy rodzaje przepięć:
– przepięcia atmosferyczne, powstające na skutek
wyładowań atmosferycznych (szybki czas narastania, znaczące wartości amplitud),
– przepięcia łączeniowe będące skutkiem operacji
łączeniowych – bardzo duże zagrożenie powodują operacje łączeniowe obwodów o charakterze
indukcyjnym, przykładem jest załączanie linii napowietrznych i kablowych, co może generować
przepięcia o dużej stromości fali,
– przepięcia dynamiczne powstające w wyniku zaniku obciążenia lub w momencie wystąpienia zwarć
doziemnych.
Powszechnie stosowane w sieciach SN i WN są
ograniczniki przepięć, które bazują na warystorach
z tlenków cynku (ZnO) wraz z domieszkami tlenków
innych metali, które są umieszczone w polimerowej
17
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Wiadomości

Górny zacisk ogranicznika
z aluminium albo stali nierdzewnej

Górna elektroda z aluminium

Zabezpieczenie ciśnieniowe
uzyskiwane przez zastosowanie
cienkiego materiału lub małych
otworów w osłonie mechanicznej

Polimerowa lub silikonowa osłona
zapewniająca hydrofobowość
i szczelność ogranicznika

Żywiczna lub szklana osłona
mechaniczna

Warystory

Dolne okucie z podstawą
montażową

rozwiązania konstrukcyjne dla polimerowych obudów
ograniczników przepięć:
– stos warystorów umieszczany jest w środku szkłoepoksydowej rury, która na zewnątrz jest oblana
silikonem tworzącym klosze, a całość jest domykana pokrywami;
– stos warystorów usztywniany jest przez materiały
izolacyjne (np. włókno izolacyjne o odpowiedniej
wytrzymałości mechanicznej, które tworzy klatkę,
w której utrzymywane są warystory, albo na stos
warystorów nawija się taśmę szklaną i oblewa żywicą, która tworzy korpus (prepeg), albo warystory
są otaczane prętami izolacyjnymi, które zwieńczone są okuciami, a następnie całość pokrywa się
silikonem LSR albo HTV tworząc przy tym hydrofobową obudowę z kloszami.
Wymagania dotyczące parametrów technicznych
omawianych ograniczników przepięć zostały opisane
w normie przedmiotowej IEC 60099-4:2014. Badania laboratoryjne na zgodność z normą IEC 600994:2014 potwierdzają dane znamionowe, które są
deklarowane przez producenta. Tego typu badania
wykonywane są w akredytowanych laboratoriach Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki (rys. 7).
Podsumowanie

Rys. 5. Typowa budowa ogranicznika przepięć typu 3 [7]

lub porcelanowej obudowie. Ograniczniki zbudowane z warystorów mają nieliniową charakterystykę
pracy, a ich rezystancja jest nieliniowa do momentu
osiągnięcia punktu napięcia klasyfikacji, w którym silnie odchyla się charakterystyka prądowo-napięciowa
(rys. 6). Kiedy ogranicznik zaczyna przewodzić duże
prądy, następuje nagrzewanie się warystorów. Taki
długotrwale utrzymujący się stan znacznego przewodzenia ogranicznika może skutkować jego uszkodzeniem [3, 14].
Ograniczniki są zbudowane ze stosów warystorów, które wykonane są z ziaren tlenków cynku ZnO
oraz innych tlenków metali (np.: tlenków bizmutu, antymonu, chromu, cobaltu i manganu, rys. 5). Są dwa

Rys. 6. Typowa charakterystyka prądowo-napięciowa dla warystora
używanego do produkcji ograniczników przepięć
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Rozwój aparatury rozdzielczej i łączeniowej ściśle
związany jest z wprowadzaniem nowych materiałów
do technologii produkcji. Poprawę parametrów urządzeń, ograniczenie kosztów produkcji, wydłużenie
bezawaryjnej pracy uzyskuje się poprzez zastosowanie materiałów o większej wytrzymałości o lepszych
parametrach izolacyjnych itp. Istotna rolę w rozwoju
tych nowych technologii mają badania laboratoryjne
prowadzone również w Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki w Centrach Badawczych: Centrum Badawczym Aparatury Elektroenergetycznej i Urządzeń
Elektrycznych (CAE), Centrum Badawczym Materiałów Elektrotechnicznych (CME) we Wrocławiu, Centrum Badawczym Systemów Stabilizacji i Bezpieczeństwa Sieci Elektroenergetycznych (CSE). ■

Rys. 7. Ogranicznik przepięć zainstalowany na stanowisku badań
zwarciowych
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W Japonii powstał prototyp
latających samochodów
W Japonii w ramach projektu SkyDrive
Project SD-03 skonstruowany został prototyp
latającej taksówki.
Autorzy projektu dostali już pozytywną
rekomendację dla tego latającego pojazdu,
co oznacza, że przyznany im będzie certyfikat
bezpieczeństwa uprawniający następnie do
świadczenia usług transportu pasażerów.
Złożony w Japońskim Ministerstwie
Ziemi, Infrastruktury, Transportu i Turystyki
(MLIT) wniosek o certyfikat został już
zaakceptowany, natomiast sam certyfikat
bezpieczeństwa ma zostać przyznany
w 2025 r.
Ponieważ w pojeździe latającym jest tylko
miejsce dla pasażera, więc opracowany
musi być system sterowania pojazdem albo
z pomocą pilota sterującego z zewnątrz lub
też np. poprzez sztuczną inteligencję.

opracownie JS na podstawie https://gadzetomania.
pl/62887,latajace-samochody-to-terazniejszosc-niedlugozadebiutuja-w-japonii
fot. Materiały prasowe SKYDRIVE

Materiały w technologiach wodorowych

prof. dr hab. Jacek Sosnowski
dr hab. inż. Grzegorz Wojtasiewicz, prof. IEL
dr inż. Ewa Zawadzka
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

W obecnej dobie kryzysu energetycznego, a także zmian klimatycznych związanych z globalnym ociepleniem, wywołanym głównie emisją do atmosfery gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla CO2, intensywnie prowadzone są poszukiwania alternatywnych
źródeł energii oraz ekologicznych paliw, które nie będą zanieczyszczały środowiska naturalnego. Materialnym przykładem wskazującym na konieczność tych zmian jest stale rosnąca
cena praw do emisji dwutlenku węgla, która z początkowej ceny 6 Euro za tonę osiąga już
wartość 90 Euro za tonę. Stąd też wynika zainteresowanie technologiami wodorowymi, których produktem finalnym w obszarze wykorzystania w transporcie jest woda. Ma to miejsce
niezależnie od tego, czy wodór używany jest w ogniwach paliwowych stanowiących napęd
silników pojazdów elektrycznych, czy też w procesie spalania w tlenie, jak ma to miejsce na
przykład w napędzie rakiet kosmicznych. Zauważmy bowiem, że właśnie najbardziej naturalną i zarazem najprostszą metodą wykorzystania wodoru jako źródła energii jest spalanie
go w tlenie i w przemyśle rakietowym (do ich napędu taka właśnie metodyka jest stosowana). Zauważmy także, że Polska jest jednym z liderów w produkcji wodoru, zajmując trzecie
miejsce w Europie, gdyż roczna wielkość produkcji wodoru w Polsce wynosi około 1 miliona
ton, z tego Grupa Azoty S.A. wytwarza ok. 420 tys. ton, obecnie w całości z paliw kopalnych.
Materiały stosowane w technologiach
wodorowych

W

ten sposób dochodzimy do zagadnienia
materiałów wykorzystywanych w technologiach wodorowych, gdyż specyfika tych
technologii wymaga stosowania odpowiednich
materiałów, w szczególności tzw. surowców krytycznych, bez których nie można skonstruować ogniw
paliwowych i elektrolizerów wody. Sprawa jest bardzo ważna, gdyż technologie wodorowe wymagają
dużej ostrożności, jak uczy historia na przykładzie
słynnej katastrofy sterowca pasażerskiego LZ 129
Hindenburg z dn. 6 maja 1937 r. po pokonaniu
przez niego drogi z Frankfurtu w Niemczech przez
Atlantyk do Lakehurst w stanie New Jersey. Wskutek padającego deszczu nastąpił przepływ ładunku
elektrycznego zgromadzonego na poszyciu sterowca przez nasiąknięte wodą liny cumownicze. Powstał
przeskok iskry, który zapalił wodór wydobywający
się z uszkodzonego zbiornika, co doprowadziło
do katastrofalnych skutków i wstrzymało na długie
lata rozwój technologii wodorowych. W transporcie pojazdów elektrycznych główne zastosowanie
wodoru jako paliwa odbywa się poprzez reakcje
zachodzące w ogniwach paliwowych, gdyż wodór
stanowi już obecnie i będzie w przyszłości ważnym
ogniwem w energetyce. Stąd też zapotrzebowanie
na produkcję wodoru według przewidywań będzie
gwałtowanie rosnąć w najbliższych latach. Obecnie
roczna światowa produkcja wodoru sięga 50 mln
ton, natomiast rynek związany z wodorem jest rzędu
450 mld EUR i do 2025 r. powinien sześciokrotnie
wzrosnąć, co świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu
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na wodór. Najpopularniejszymi metodami produkcji
wodoru na skalę przemysłową jest reforming parowy, czyli wytwarzanie go z metanu i pary wodnej,
reforming ropy naftowej, zgazowanie węgla oraz
elektroliza wody. Docelowo zgodnie z założeniami
polityki klimatycznej Unii Europejskiej i ochrony środowiska dąży się do przejścia po 2050 r. na produkcję wodoru zielonego, prowadzącego do bez-emisyjnej energetyki i transportu, czyli otrzymywanego
z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii,
głównie metodą elektrolizy wody. Na chwilę obecną
pozyskuje się natomiast głównie tzw. szary wodór,
charakteryzujący się dość dużą emisyjnością CO2,
gdyż ten wodór uzyskiwany jest w procesie reformingu metanu lub zgazowania węgla. Występuje jeszcze wodór niebieski otrzymywany z pomocą nieodnawialnych źródeł energii. Technologie wodorowe
umożliwiają produkcję w skali przemysłowej takich
materiałów jak amoniak, rafinowana ropa naftowa
i właśnie działanie ogniw paliwowych, wykorzystywanych generalnie w pojazdach elektrycznych, w elektroenergetyce. Wodór traktować można więc jako
paliwo przyszłości, które podczas spalania pozwala
uzyskać energię aż 120 MJ/kg wodoru bez zanieczyszczenia atmosfery, gdyż ekologicznym efektem
spalania jest głównie właśnie czysta woda. Wodorowe ogniwa paliwowe stosowane są już w pojazdach, w tym autobusach Toyoty, Hondy, Hyundaia
i Mercedesa, a nawet w szybkich pociągach Alstoma w Niemczech. Na rys. 1 pokazany jest zbiornik o pojemności miliona litrów do magazynowania ciekłego wodoru, co wskazuje na przemysłowy
charakter technologii wodorowych. I tutaj występuje
aspekt materiałowy technologii wodorowych.

Przechowywanie wodoru w stanie gazowym wymaga zbiorników ze specjalnych materiałów i konstrukcji przystosowanych do wysokich ciśnień, które
stwarzają określone niebezpieczeństwa rozerwania
ich. Natomiast przechowywanie wodoru w postaci
skroplonej, jak ma to miejsce w przypadku pokazanym na rys. 1 prowadzi do zwiększenia kosztów
poprzez konieczność uprzedniego jego skroplenia
i uwzględnienia efektu odparowania oraz konstrukcji zbiorników tym razem wyposażonych w wysokiej
klasy izolację termiczną. Uzyskuje się to np. poprzez owinięcie zbiornika folią mylar i wyposażenie w płaszcze próżniowe. Wodór przechowuje się
również w fazie stałej ze względu na jego dobrą
penetrację w materiały porowate, związaną także
z małymi rozmiarami, co ułatwia tworzenie wodorków metali. Dla przykładu podajmy, że wodór wnikający w pallad może mieć objętość 850 razy większą od samej próbki palladu. Do magazynowania
wodoru używa się także metalicznego stopu Ti-Cr-Mn, jak też związków węgla o dużej powierzch-

ni, takich jak nanorurki, zeolity, grafit, fullereny
C60HX, wodorki takie jak NaH, LiH, alanaty, których przykładem jest NaAlH4, borowodorki typu
NH3BH3. Tak więc mamy tutaj całą gamę materiałów stosowanych w technologiach wodorowych.
Z kolei małe rozmiary i waga wodoru, który jest
najlżejszym pierwiastkiem, prowadzą do konieczności stosowania wysokich ciśnień w zbiornikach
dla uzyskania odpowiedniej jego masy. Oznacza
to, że z punktu widzenia bezpieczeństwa ze względu na wytrzymałość dobrym materiałem na zbiorniki powinna być stal, co pozwala skompresować
wodór pod wysokim ciśnieniem. Zwykle stosuje się
ciśnienie 5 MPa w stacjonarnych warunkach, natomiast w przenośnych butlach stalowych gazowy
wodór przechowywany jest pod ciśnieniem 15–20
MPa. Z kolei w warunkach wykorzystania wodoru
w mobilnych układach – w transporcie, istotnym
parametrem jest masa zbiornika i jego zwartość,
czego wymaga dopasowanie go do ograniczonej
wolnej przestrzeni w danym pojeździe. Dla redukcji

Rys. 1. Zbiornik na skroplony wodór o pojemności miliona litrów (Wikimedia Commons)
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masy zbiornika konstruowane są zbiorniki aluminiowe, pokryte materiałem kompozytowym z tworzyw sztucznych, natomiast obecnie jest tendencja
nawet do wykonywania zbiorników z samych kompozytów, w postaci żywic epoksydowych wzmocnionych włóknami węglowymi. Ponieważ wodór
przenika w te kompozyty wskazane jest dodatkowe wykonanie pokrycia metalowego, np. w postaci wewnętrznej folii aluminiowej dla zapewnienia
odpowiedniej szczelności zbiornika wodorowego.
Mała masa wodoru i ograniczenia miejsca w pojeździe z napędem wodorowym powodują dodatkowo konieczność magazynowania go pod wysokim ciśnieniem ponad 30 MPa, co może prowadzić
do zagrożeń w przypadku awarii. Zauważmy także,
że w skali przemysłowej materiałem do przechowywania wodoru jest sól, a właściwie kawerny po
kopalniach soli, które właśnie są już w USA i Wielkiej Brytanii w tym celu wykorzystywane. Nie bez
znaczenia jest tutaj sama struktura soli, która zapewnia szczelność takich magazynów.
Jakkolwiek wodór nie jest pierwotnym źródłem
energii, gdyż nie występuje samoistnie w przyrodzie, to jednak łatwość, z jaką zielony wodór może
być pozyskiwany z wody oraz następnie powtórnie
przetworzony w wodę generując energię elektryczną, stwarza z niego potencjalne medium do magazynowania energii i pozwala traktować jako ekologiczne paliwo.
Technologie otrzymania zielonego wodoru realizowane są głównie w procesie elektrolizy wody,
która jest obecnie jedyną niskoemisyjną i najbardziej popularną metodą otrzymywania go, oraz
zjawiskach zachodzących w ogniwach paliwowych
o działaniu zasadniczo odwrotnym do elektrolizerów, podstawowym narzędziu wykorzystania wodoru w ekologicznym transporcie. Zastosowanie
do technologii elektrolizy wody turbin wiatrowych
i energetyki słonecznej dodatkowo wpływa na
ekologiczność tego rozwiązania typu Power-to-X,
wykorzystującego nadwyżki energii odnawialnej.
Schemat procesu elektrolizy wody pokazany jest na
rys. 2. Elektrolizery można podzielić na dwie grupy:
unipolarne i bipolarne. W pierwszym przypadku
zazwyczaj wykorzystuje się ciekły elektrolit (ciecze
alkaliczne), a w drugim stały elektrolit polimerowy
(z membraną do wymiany protonów PEM). W przeszłości powszechnie stosowanym elektrolitem był
wodorotlenek potasu, ale ostatnio bardziej typowe
są membrany PEM. W elektrolizerach podobnie jak
w przypadku ogniw paliwowych występują elektrody oraz membrana półprzepuszczalna, natomiast
różnica polega na temperaturze pracy, która dla
elektrolizera wody nie może przekraczać stu stopni
z kolei w przypadku ogniw paliwowych sięga nawet 650°C, jak w przypadku ogniwa ze stopionym
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węglanem Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC).
Parametrem definiującym dany rodzaj elektrolizera
jest typ zastosowanego elektrolitu w formie wodorotlenku potasu, węglanów soli lub kwasu fosforowego. Elektrody anoda i katoda są przygotowywane często z dwóch arkuszy papieru grafitowego,
dodatkowo teflonowanego na zewnątrz, natomiast
pracę anody wspomaga katalizator, zwykle w formie drobnego platynowego proszku, który rozkłada medium, na ogół wodę, na elektrony i jony,
podczas gdy katalizator katodowy jest często w postaci niklu i przekształca jony w wodę. Tak więc
dochodzimy w ten sposób do pojęcia krytycznych
surowców, które są niezbędne w technologiach
wodorowych, zarówno do funkcjonowania ogniw
paliwowych, jak i elektrolizerów wody. Takie materiały jak platyna, pallad, YSZ (stabilizowany itrem
cyrkon) stosowany w elektrolitach oraz inne surowce niezbędne do działania prawidłowego wodorowych ogniw paliwowych i elektrolizerów w sposób
rzadki występują w przyrodzie, co stanowi główne
ograniczenie w zakresie rozpowszechnienia tych
nowatorskich technologii wodorowych. Wymieńmy jeszcze nadprzewodniki wysokotemperaturowe
jako materiały związane z technologiami wodorowymi, które w ten sposób mogą być chłodzone w liniach przesyłowych skroplonego wodoru. Na ogół
odnosi się to kriokabli z dwuborku magnezu MgB2,
do którego chłodzenia najbardziej odpowiedni jest
właśnie skroplony wodór. ■
O2

T

argi BUDMA, czyli Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury organizowane w Poznaniu,
jako targi branży budowalnej mogą z powodzeniem być miejscem do rozpowszechnienia oferty Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki. Podczas tej edycji
razem Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym, Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki Materiałów
Budowlanych oraz Łukasiewicz – Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, prezentowaliśmy nasze flagowe produkty dedykowane właśnie branży budowlanej. Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
prezentował głównie ofertę produktową, tj.: modułowy
magazyn energii, stację ładowania do pojazdów elektrycznych oraz przewody grzejne.

Oprócz zapytań dotyczących naszych demonstratorów, duża część wizytujących oczekiwała
danych technicznych infrastruktury dedykowanej
danemu produktowi np. rodzaju kabla przyłączeniowego do stacji ładowania, sposobu łączenia
magazynu z elementami systemu, możliwości czasowej magazynowania energii elektrycznej, oraz
wymogów dotyczących podłoża do układania przewodów grzejnych w podłodze, możliwości współpracy z drewnem, szacunkowego poboru mocy przy
ogrzewaniu pomieszczenia o danej powierzchni.
Nasi przedstawiciele odpowiadali na wszystkie pytania i udało się nawiązać kilka bardzo obiecujących
relacji biznesowych. ■

Dziękujemy że byliście z nami

H2

Elektrody

Membrana

Rys. 2. Schemat elektrolizera wody z protonową membraną
półprzepuszczalną
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Recykling wyrobów kompozytowych w energetyce
Henryk Brzeziński
Ewa Zawadzka
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Wyroby ze wzmacnianych żywic epoksydowych są masowo stosowane w przemyśle elektrotechnicznym (energoelektrycznym) ze względu na ich niezawodność i dobre parametry użytkowe. Takie materiały to chemo- i termoutwardzalne żywice organiczne (epoksydowe, poliestrowe, poliuretanowe i in.) wypełnione w znacznym stopniu mączkami lub piaskami kwarcowymi
(60–70% wag.) oraz włóknem szklanym ciągłym lub ciętym (do 90% wag.), a wyroby z nich
produkowane to izolatory, ograniczniki, rury, pręty i maszty, ale też łopaty turbin elektrowni
wiatrowych, skrzynki rozdzielnic, obudowy i profile. Taka powszechność wiąże się z dużą i stale
przyrastającą ilością odpadów, które nie są biodegradowalne ani (dotychczas) recyklowane na
szeroką skalę. Wtórne zagospodarowanie materiałów odpadowych pochodzących z różnych
strumieni procesowych (odpad produkcyjny, produkt wadliwy, produkt zużyty) do produkcji wyrobów analogicznych do pierwotnych zmniejszyłoby obciążenie środowiska odpadami składowanymi, pozwoliło zmniejszyć ilość surowców nowo produkowanych i koszty zakupu poprzez
zastąpienie ich części recyklatem. Prace prowadzone w dziedzinie technologii kompozytowych
w Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki od 2019 roku ukierunkowane są na recykling odpadów epoksydowych w rozumieniu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

R

ecykling odpadów epoksydowych z zastosowaniem gospodarki obiegu zamkniętego zakłada
opracowanie metody odbioru i selekcji materiałów
kompozytowych (epoksydowych), co obejmuje identyfikację źródeł (dziedziny gospodarki, rodzaje wyrobów,
pochodzenie odpadu – produkt wadliwy, zużyty, odpad produkcyjny), opracowanie metody oczyszczania
wstępnego surowca odpadowego oraz technologii
jego obróbki i przygotowania do ponownego użycia.
Technologia obróbki będzie procesem wieloetapowym
obejmującym procesy jednostkowe kruszenia, ugniatania, cięcia i mielenia niejednorodnych materiałów
epoksydowych wzmacnianych włóknem ciągłym,
mielonym lub wypełniaczami proszkowymi. Obróbka
surowca odpadowego z zaangażowaniem procesów
mechanicznych, pozbawiona charakteru reakcji chemicznej, daje możliwość opracowania recyklatu, którego ziarno złożone będzie z krzemionki i żywicy, z zachowaniem parametrów materiału pierwotnego. Jest
to szczególnie cenne w energetyce, gdzie materiały
odznaczają się bardzo wysoką jakością (i ceną).

Ze względu na potrzebę oceny stopnia rozdrobnienia i sprawdzenia jakości recyklatu poszczególne procesy są podzielone.
W przypadku materiałów o pochodzeniu elektrotechnicznym, w pierwszym etapie rozdrobnienia rozdziela się
materiały na materiały z wypełniaczem ciągłym (roving)
i proszkowym (mączki i piaski). Podział materiałów jest
niezbędny ze względu na planowaną drogę recykla-

tu. Elementy wielkogabarytowe są cięte na fragmenty
umożliwiające wprowadzenie ich we wlot zasypowy młynów. Tak przygotowane materiały trafiają odpowiednio
do młynów rozdrabniających na frakcje od 50 mm
do 30 mm lub bezpośrednio na frakcje od 20 mm do
10 mm. Przykładowa droga strumienia recyklatu otrzymanego z procesu obróbki mechanicznej wadliwych
wyrobów lub resztek poprodukcyjnych izolatorów kompozytowych z wypełniaczem kwarcowym przedstawiono
na rys. 2.
Po etapie rozdrobnienia następuje ocena i selekcja
materiału poprzez jego przesianie i odseparowanie
zanieczyszczeń pochodzenia metalicznego. Tak przygotowany materiał już może służyć jako wypełniacz
w zależności od zastosowanej technologii przetwórstwa. W przypadku zwiększonych wymagań technologicznych recyklat można poddać silanizacji lub innym
procesom kompatybilizacji i modyfikacji ich właściwości fizykochemicznych.
Co się dzieje z recyklatem?
Materiały wytwarzane z udziałem recyklatów
w pierwszej kolejności będą ukierunkowane na GOZ
i otrzymanie produktów energoelektrycznych o parametrach takich samych lub zbliżonych do wyrobów pierwotnych (np. izolatory, ograniczniki przepięć, rury i pręty
szkło epoksydowe, wsporniki izolacyjne, drążki i in.).
Recyklaty niespełniające wymagań pracy pod napięciem elektrycznym zostaną przekierowane do produkcji
elementów wewnętrznej sieci elektrycznej domów modułowych (skrzynki bezpiecznikowe, skrzynki rozdzielcze
ogrzewania, przepusty ogniw fotowoltaicznych), wyrobów wyposażenia, m.in. obudowy antystatyczne, chemoodporne zbiorniki, lekkie wsporniki i przekładki).

Taka technologia obróbki surowca odpadowego
pochodzącego z wyrobów wzmacnianych oraz gama
materiałów kompozytowych z wykorzystaniem recyklatów może być dostosowana do zapotrzebowania innych
producentów wyrobów epoksydowych lub firm chcących się specjalizować w ich recyklowaniu, włączając
w to recykling łopat turbin wiatrowych off- i on-shore.
Podsumowanie
Nadrzędnym efektem prac Łukasiewicz – IEL będzie
w tym obszarze wprowadzenie odpadu kompozytowego
pochodzącego z różnych źródeł do strumienia surowców produkcyjnych, w pierwszej kolejności w produkcji
pierwotnej (gospodarka obiegu zamkniętego), z założeniem ewentualnego obniżenia kwalifikowalności
materiałów recyklingowych ze względu na możliwość
osłabienia lub utraty niektórych właściwości. Sieć Badawcza Łukasiewicz prowadzi prace pionierskie w skali
europejskiej w dziedzinie recyklingu i gospodarki biegu
zamkniętego wyrobów kompozytowych. Zainteresowanie wyrażają coraz liczniej podmioty produkcyjne (w tym
klient wewnętrzy Sieci Łukasiewicz), gospodarze i użytkownicy wyrobów (farmy wiatrowe na terenie Polski,
Danii i Indii) oraz recyklerzy.
Wyróżnik tekstu
Z punktu widzenia technologii produkcji wyrobów
kompozytowych paleta surowców produkcyjnych zostanie wzbogacona o nowe materiały – o określonych
w projekcie parametrach, ale przede wszystkim już
funkcjonujących w obiegu surowców, co (przynajmniej
częściowo) zabezpieczy tę gałąź przed coraz częstszymi
przerwami w łańcuchu dostaw. ■

Prace prowadzone w Łukasiewicz – IEL
W ramach Dotacji Celowej na inwestycję, przyznanej przez centrum Łukasiewicza w 2021 roku, budowany jest ciąg technologiczny rozdrabniarek angażujących różne mechanizmy fizyczne.
Budowana linia pozwala na rozdrabnianie mechaniczne wielokomponentowych materiałów pochodzących przede wszystkim z elektrotechniki, elektroenergetyki, ale także innych źródeł o gorszej jakości.
W idei konstrukcja linii nie jest automatyczna (patrz
rys. 1), co umożliwia zmianę zaangażowania urządzeń rozdrabniających.
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Rys.1. Widok na częściowo zestawioną linię technologiczną do
rozdrabniania kompozytów

Rys.2. Widok na strumień recyklatu otrzymanego z izolatorów
kompozytowych elektrotechnicznych
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Biomimetyczne metody otrzymywania
nowoczesnych materiałów

dr inż. Krzysztof Kogut
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Metody biomietyczne, inaczej zwane bionaśladownictwem, polegają na odwzorowaniu rozwiązań, które występują w naturze. Najczęściej chodzi tutaj o odwzorowanie zachowań,
struktur, kształtów i procesów, które występują w świecie roślin i zwierząt. Doskonałym przykładem są materiały spotykane w różnych miejscach flory i fauny takie jak: pajęczyna, struktura liścia lotosu czy też skóra rekina (rys. 1). Charakteryzują się one niesamowitymi właściwościami i wytrzymałością.

P

rzykładowo: liście kwiatu lotosu charakteryzują
się niesamowitą hydrofobowością, która jest cechą bardzo pożądaną w wielu zastosowaniach
materiałowych, m.in. w kloszach kompozytowych
izolatorów elektroenergetycznych. Powierzchnia taka
umożliwia samooczyszczanie powierzchni izolatora
w wyniku zbierania zabrudzeń przez staczające się
krople deszczu.
A)

Niestety nawet współczesny postęp technologiczny nie jest w stanie
umożliwić
dokładnego
odwzorowania tych materiałów. Niemniej jednak
obserwacja natury może
być znakomitym źródłem
inspiracji.
Biomimetykę
można
spotkać w różnych dziedzinach życia, począwszy od Rys. 1. Struktury i materiały porządane
medycyny, inżynierii ma- w współczesnym materiałoznawstwie.
teriałowej, informatyki czy A – pajęczyna, B – kwiat lotosu,
C – skóra rekina
nawet po kosmetologię.
fot. pixabay.com
Centrum Materiałów
Elektrotechnicznych (CME)
Sieci Badawczej Łukasiewicz prace nad nowymi materiałami uzyskanymi w oparciu o bionaśladownictwo
rozpoczęło już kilka lat temu. Dzięki czemu może poszczycić się pewnymi sukcesami.
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Materiały ceramiczne o strukturze kanalikowej
Kompozyty materiałowe jako naśladownictwo
natury zaczęły powstawać już w przeszłości, wówczas nie nadawano im miana kompozytów. Ich podstawową zaletą w porównaniu do innych materiałów jest możliwość sterowania ich właściwościami
w prawie nieograniczonym zakresie.
Materiały ceramiczne składają się na ogół z więcej niż jednego składnika o skomplikowanej składowej strukturze. Często dąży się do takiego procesu obróbki technologicznej, aby uzyskać materiał
o ściśle określonych mikrostrukturach i teksturach.
Ma to na celu zapewnienie właściwości, które są
najbardziej wymagane wobec opracowywanego
materiału.
Taki rodzaj materiału można już nazywać kompozytem, gdyż zbudowany jest ze składników różniących się pod względem krystolochemicznym.
Stosunkowo nowymi
materiałami są materiaB)
ły mieszane zawierające
metale, ceramikę, szkła,
materiały wiążące i polimery organiczne [1].
Tworzywom tej grupy nadano nazwę kompozyty
lub tworzywa wzmacniane [2, 3]. Są to tworzywa
o wyjątkowo wysokich
parametrach mechanicznych, cieplnych i elek-

trycznych, zarówno w niskiej, jak i wysokiej temperaturze.
Najważniejszymi zaletami tych tworzyw jest
możliwość sterowania takimi właściwościami, jak
gęstość (ciężar właściwy), właściwościami mechanicznymi, elektrycznymi i cieplnymi. Struktury tych
tworzyw są podobne do struktur materiałów biologicznych. Przykładem tego są struktury drewna,
w którym wytrzymałe na rozerwanie, lecz wiotkie
włókno celulozowe jest wzmacniane lignitem mającym właściwości usztywniające, a także kości będące kompozycją elastycznego białka z twardym,
ale kruchym apatytem w postaci włóknistej.
Jednym z osiągnięć CME Łukasiewicz – IEL
związanych z biomimetyką jest opracowanie nowoczesnych materiałów ceramicznych w oparciu
o kanalikową strukturę drzew.

Drewno przed procesem biomimetycznym musi
być poddane pirolizie (rys. 2). Proces ten polega
na działaniu energii cieplnej przy ograniczonym
dostępie powietrza.
Najważniejszym produktem pirolizy jest węgiel
drzewny, którego skład pierwiastkowy jest następujący: C-70–80%, O-10–15%, H-3–5% oraz niewielkie ilości azotu i substancji mineralnych stanowiących popiół [4].
Węgiel drzewny charakteryzuje się właściwościami adsorpcyjnymi dzięki znacznej powierzchni
wewnętrznej wynoszącej od 200 do 1500 m2/g.
Stosowany jest jako katalizator niektórych reakcji
chemicznych, jako nośnik katalizatorów, adsorbent
do pochłaniania substancji (głównie z fazy ciekłej,
rzadziej z fazy gazowej) czy też do produkcji dwusiarczku węgla [24, 25]. Jedną z najnowszych metod wykorzystania drewna jako prekursora jest impregnacja oraz modyfikacja przez wprowadzenie
do niego substancji chemicznych, które następnie
poddaje się najczęściej polimeryzacji termicznej.
W ramach prac wykonanych w Centrum Badawczym Materiałów Elektrotechnicznych Łukasiewicz
– IEL we Wrocławiu udało się stwierdzić, że możliwe jest uzyskanie materiałów ceramicznych o strukturze kanalikowej metodą biomimetyczną z wykorzystaniem organicznych prekursorów (rys. 3). Jako
C)

A)

C)

B)
Rys. 2. Prekursory w formie kawałków drewien przed (A) i po procesie
pirolizy (B).
Struktura kanalikowa drewna – agawa (C)
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się obecnie za jeden z lepszych
materiałów
implantacyjnych
[5–7]. Hydroksyapatyt (HAp)
jest głównym nieorganicznym
składnikiem ludzkich tkanek
twardych, kości, zębów i ścięgien, który jest odpowiedzialny
za mechaniczną wytrzymałość
tych organów [8].
Hydroksyapatyt można pozyskiwać z materiałów naturalnych, jakimi są koralowce czy
kości zwierzęce. W grupie metod biomimetycznych wykorzystuje się właśnie materiały naturalne, np. aragonit – muszle,
który w trakcie procesu hydroterRys. 3. Próbki drewna: A – struktura kanalikowa, B – kanały świerku z impregnatem ceramicznym
malnego przekształca się w hyprekursory stosowane są różnego rodzaju drewna droksyapatyt, całkowicie zachowując przy tym chaposiadające kanały przelotowe. Po procesie piroli- rakterystyczną mikrostrukturę porów odpowiadającą
zy materiał modyfikuje się impregnatem i poddaje strukturze kości człowieka [9].
obróbce termicznej. Uzyskany materiał wyjściowy
Bioceramiczne tworzywa hydroksyapatytowe
posiada strukturę kanalikową, która jest cenną zaliczane są do grupy materiałów nietoksycznych
właściwością umożliwiającą aplikacje jako poten- i biologicznie aktywnych. Należy zauważyć, że
cjalne implanty (możliwy przerost tkanek przez ka- wykazują dużą odporność na korozję w środowinały materiału).
sku tkanek i płynów ustrojowych, co minimalizuje
prawie całkowite zużycie materiałów bioceramiczMateriały ceramiczne oparte o struktury
nych po długotrwałym ich użytkowaniu.
muszli
Naturalny hydroksyapatyt występuje w przyrodzie w postaci minerałów oraz jest nieorgaWe współczesnej medycynie pożądane są nowo- nicznym składnikiem kości i zębów, w których
czesne materiały bioceramiczne. Ceramikę hydrok- stanowi rusztowanie zapewniające odpowiednie
syapatytową opartą na fosforanach wapnia uważa właściwości mechaniczne. Dotychczas wytwarzaA)

B)

A)
Rys. 4 A – Muszle z gatunku sercówka pospolita, B – zdjęcie
mikroskopowe SEM, powiększenie 1000x
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B)

ny syntetyczny hydroksyapatyt z uwagi na dobrą
biozgodność, ale nie najlepsze własności mechaniczne, stosowano w medycynie jako warstwę
wierzchnią tytanowych implantów. Nowy materiał
uzyskany przez modyfikację struktury muszli nie
posiada tej wady i będzie mógł być stosowany samodzielnie. Dodatkowo dzięki porowatej budowie
muszli komórki i naczynia krwionośne będą mogły
rosnąć poprzez implant i całkowicie połączyć go
z oryginalnymi kośćmi.
W celu uzyskania kompozytu hydroksyapatytowego wykorzystano materiały naturalne – muszle.
Wykorzystane w badaniach muszle z gatunku sercówka pospolita (rys. 4) zostały zebrane z polskich
plaży.
W celu uzyskania kompozytu hydroksyapatytowego z przygotowanych prekursorów wykorzystano
metodą hydrotermalną [10–13].
W ramach wykonanych prac w Centrum Badawczym Materiałów Elektrotechnicznych Łukasiewicz – IEL we Wrocławiu otrzymano kompozyt hydroksyapatytowy (HAp + monetyty) z naturalnych
materiałów, którego właściwości fizykochemiczne
pozwalają perspektywicznie spojrzeć na aplikacyjne wykorzystanie w medycynie jako materiału
implantacyjnego.
Podsumowanie
Zespół naukowców pracujących w Grupie
Technologii i Wytwarzania Materiałów Centrum
Badawczego Materiałów Elektrotechnicznych Sieć
Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki
posiada duże doświadczenie w opracowywaniu
nowoczesnych materiałów w oparciu o metody
bionaśladowcze. Jest to następstwem kontynuacji prac istniejącej wcześniej w Instytucie Elektrotechniki Pracowni Materiałów Ceramicznych
i Biotworzyw, kierowanej przez wybitną ceramik
oraz chemiczkę Panią dr inż. Beatę Zboromirską-Wnukiewicz.
Zdobyte umiejętności i wiedza pozwoliły na
rozszerzenie grupy materiałów ceramicznych, nad
którymi pracuje się w Centrum, o nowy rodzaj materiałów – bioceramikę.
Takie podejście do tematu pozwala na otrzymanie nowoczesnych materiałów o ściśle określonych właściwościach pozwalających na ich szeroką aplikację.
Interdyscyplinarność zespołu, w skład którego
wchodzą chemicy, elektrycy, mechanicy, jak i analitycy medyczni umożliwia prowadzenie wielopłaszczyznowych prac nad nowymi materiałami elektrotechnicznymi, izolacyjnymi, kompozytowymi, jak
i szeroko rozumianą ceramiką techniczną.
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Łukasiewicz – IEL prezentuje swoje możliwości
w recyklingu i gospodarce obiegu zamkniętego

Ewa Zawadzka
Henryk Brzeziński
Aleksandra Kazimierska
Mateusz Fijołek
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Pod koniec 2021 roku w dniach od 16 listopada do 6 grudnia, Łukasiewicz – IEL na zaproszenie Ambasady RP w Nowym Dehli wziął udział w konferencji połączonej z wystawą Waste2Worth organizowanej przez polską placówkę w Nowym Delhi oraz CII.

W

ydarzenie jest cyklicznie organizowane przez
Confederation of Indian Industry (CII) – jedną
z największych indyjskich izb handlowych –
International Conference on Waste to Worth: Moving
towards a Circular Economy Through Innovative 3R
Approaches. W czterech poprzednich edycjach krajami partnerskimi były Japonia, Holandia oraz Czechy,
a w roku 2021 to Polska i placówka RP w Nowym
Delhi wspierała organizację konferencji. Tematem
konferencji jest waste-to-worth, głównie w kontekście
waste-to-energy, waste management, alternatywnych
źródeł energii i innych rozwiązań z obszaru gospodarki
w obiegu zamkniętym. Wydarzenie jest oficjalnie
wspierane przez indyjskie ministerstwo Rozwoju Obszarów Miejskich oraz ministerstwo Środowiska, Leśnictwa i Zmian Klimatycznych.
Przebieg wydarzenia:
(1) Konferencja
Dwudniowa konferencja, gdzie głos zabrali indyjscy podsekretarze ds. środowiska i leśnictwa oraz mieszkalnictwa i obszarów miejskich
oraz eksperci waste-to-energy, a także Ambasador
RP w Nowym Delhi, Adam Burakowski i przedstawiciele polskiego ministerstwa ds. Klimatu
i Środowiska.
Podczas paneli dyskusyjnych pt. Plastic Waste Recycling, EPR and Beyond oraz India’s E-waste Landscape: Last Decade and Future, Sustainable Management
of SCF/RDF from MSW in Cement Kilns and Waste-to-Energy Plants oraz Untapped Potential – Challenges
and Opportunities in Integrated Waste Management
indyjskie podmioty zaprezentowały obecną sytuację
na rynku gospodarki odpadami. Ważnym elementem
była prezentacja pt. Innovative Solutions by Start-ups
for Waste Management.
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(2) Wirtualna wystawa

(3) Polish Session

W miejsce tradycyjnych targów – wystawa wirtualna połączona z konferencją, gdzie na stoiskach firmy
i instytucje badawcze wystawiały swoje produkty i rozwiązania on-line. Celem Organizatorów było skomunikowanie potencjalnych indyjskich kontrahentów
bezpośrednio z polskimi przedsiębiorcami za pośrednictwem internetowego systemu komunikacji.

Osobną częścią konferencji było w dniu 6 grudnia Polish Session w całości dedykowane Polsce.
Wydarzenie to miało formę krótkich prezentacji oraz
moderowanej dyskusji.
Strona konferencji – www.ciiwaste2worth.com
Materiał zaprezentowany przez Łukasiewicz – IEL
podczas wydarzeń Waste 2 Worth ■
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Dbanie o świat zaczyna się w domu i w biurze.
Recykling, Zero Waste, Eco, circular economy – od
czego zacząć?

Ż

yjąc i pracując, czyli ogólnie funkcjonując
w XXI w., spędzamy coraz więcej czasu w pracy. Zwykle łatwiej jest nas spotkać w biurze
niż w domu.
Większość z nas jest świadoma tego, jak ważna
jest ochrona środowiska oraz jak nasze aktualne
wybory wpływają na klimat – obserwujemy to na
bieżąco. Konsekwencje decyzji z ubiegłego wieku
odczuwamy obecnie i koło się zamyka. Skutki naszych decyzji będą wpływać na przyszłe pokolenia,
a co za tym idzie nasze dzieci. Recykling odpadów
z naszych gospodarstw domowych często narzucany jest przez system odbioru odpadów przez służby
komunalne danego regionu. Co chwilę wprowadzane są nowe regulacje o różnym zasięgu, a nawet rządowe ustawy w tym zakresie. Gros z nas
korzysta z tego rozwiązania nie w obawie o przyszłość, lecz dlatego, że tak wychodzi taniej.

pod uwagę zasadę „w Internecie nic nie ginie”,
każdy pracodawca powinien mieć to na uwadze.
Recykling w biurze zwykle wiąże się z sortowaniem odpadów, a przekonanie zespołu do takiej
praktyki już jest dużym osiągnieciem dla pracodawcy. W końcu większości zależy na ochronie
planety. Coraz więcej zakładów pracy idzie jednak
o krok dalej i wprowadza szereg dobrych praktyk,
które mają za zadanie ochronić nasz klimat.
Obserwując rynek materiałów, można wyróżnić
rosnący w siłę trend wykonywania raz za razem nowych artykułów biurowych pochodzących właśnie
z materiałów powstałych z recyklingu. Zaczynając
oczywiście od papieru do drukarki po segregatory,
teczki wykonane właśnie z materiałów pochodzących z odpadów, które swoją jakością nie odbiegają od czołowych producentów takich artykułów.
Klasyfikowanie odpadów, zakup nowych materiałów pochodzących z odzysku to tylko część
A jak to się ma do recyklingu odpadów
dobrych praktyk. Ostatnimi czasy coraz większą
w zakładach pracy?
popularnością cieszy się idea ZERO WASTE, czyli w dosłownym tłumaczeniu zero odpadów, zero
W dużej mierze zależy to od polityki firmy. Ak- marnowania. Wyrastający trend jest odpowiedzią
tualnie obserwujemy nowy trend, który coraz bar- na problem współczesnego świata, w którym nie
dziej rośnie w siłę. Im przedsiębiorstwo jest bardziej wszystko da się przetworzyć, a koszty takich prak„eko”, tym jest lepiej poważane w środowisku biz- tyk nadal są bardzo wysokie. Zero waste to styl
nesowym. W dobie social mediów opinie o firmach życia, który ma na celu ograniczenie wytwarzania
przenoszą się z tak zawrotną prędkością, że biorąc odpadów, co w dalszej kolejności redukuje koszty
związane z ich utylizacją, czy też ponownych przetwarzaniem i wykorzystaniem. Brak odpadów to
naturalne wsparcie dla ochrony środowiska.
Stosowanie podejścia zero waste
w biurze polega na ograniczaniu oraz
ponownym wykorzystaniu materiałów,
SUROWCE
PROJEKT
który każdy pracownik biurowy ma
pod ręką np. zachęcania pracowników do ograniczenia drukowania
dokumentów, jeżeli to możliwe,
oraz do korzystania z narzędzi
RECYKLING
PRODUKCJA
dostępnych w dobie XXI w. takich
CIRCULAR
jak poczta elektroniczna. RosnąECONOMY
ca liczba przedsiębiorców, którzy
mają bardzo rozbudowaną strukturę organizacyjną, wprowadza
również elektroniczny obieg dokuDYSTRYBUCJA
mentów.
ODPADY
Na początku pandemii CoRESZTKOWE
vid-19 świat się zatrzymał. StanęliKONSUMPCJA
SEGREGACJA
śmy do walki z nieznanym w obecnych
I EKSPLOATACJA
czasach i niezbyt komfortowym działaniem – izolacją. Gospodarka zwolniła do
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zastraszającego minimum. Firmy przeszły na pracę zdalną. Szkoły na nauczanie zdalne. Zaczęto
wykorzystywać internetowe komunikatory – platformy, nie tylko do konwersacji między pracownikami, uczniami, ale również do organizowania
nauczania, konferencji, egzaminów, czy spotkań
zarządu. Powstało już wiele publikacji obrazujących, jak praca i nauka zdalna wpłynęły na ograniczenie zużycia papieru, co w dalszej kolejności
przekłada się na zmniejszenie wycinki drzew. Wielu ekologów apeluje, aby wykorzystać to doświadczenie i spróbować kontynuować tę dobrą praktykę po zakończeniu izolacji.
Segregacja odpadów, ograniczanie ich wytwarzania oraz ponowne wykorzystywanie to tylko
część dobrych praktyk, które mają istotne znaczenie na zmiany klimatyczne. Warto również wspomnieć o Circular economy – czyli w dosłownym
tłumaczeniu gospodarka o obiegu zamkniętym.
Jednym z głównych założeń takiego modelu gospodarki jest redukcja wytwarzanych odpadów
oraz wykorzystywanie powstałych odpadów do ponownej produkcji tych elementów.
Na założeniach tego modelu gospodarczego
w Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki została
opracowana metoda przetwarzania odpadów powstałych po produkcji izolatorów w jednym z centrów doświadczalno-produkcyjnych należących do
Instytutu.
Odpady zostają zmielone na proszek, z którego
można wytworzyć kompozycję epoksydową. Na tej
podstawie Instytut jest w stanie produkować kolejne izolatory do przemysłu elektroenergetycznego
lub odrębne formy – nawet indywidualne obudowy
do stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Takie
usługi Instytut również wprowadza do swojej oferty.
Podsumowując, form dbania o środowisko jest
naprawę wiele. Każde miejsce jest do tego odpowiednie, zacznijmy więc do swojego najbliższego
środowiska, jakim jest nasze miejsce pracy.
Globalne korporację takie jak Apple, Coca-cola czy Ikea już dawno wprowadziły do swoich polityk działalności idee związane z ochroną klimatu.
Niech wspólny cel w tym konkretnym
przypadku – dbanie o środowisko będzie
kolejną dobrą praktyką wprowadzoną przez
przedsiębiorców, przełoży się to bowiem na
poprawę klimatu, w którym prowadzimy
biznes, poprawę wizerunku firmy oraz zaangażowanie pracowników. ■
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e-VAN – uniwersalny samochód dostawczy
z napędem elektrycznym kategorii N1

dr inż. Artur Moradewicz
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

WYKONAWCY
Konsorcjum złożone z Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Elektrotechniczny oraz IWOS Sp. z o.o. zaprojektowało i opracowało projekt dokumentacji stylistyczno-technicznej do realizacji dwóch prototypów
pojazdu: „e-Van – uniwersalny samochód dostawczy
z napędem elektrycznym, kategoria N1”.
KONSTRUKCJA
Projektowany pojazd dostawczy wyposażony jest
w ogniwo wodorowe zasilane pokładowym magazynem wodoru o pojemności 10 kg sprężonego wodoru. Ogniwo wodorowe jest głównym źródłem energii
elektrycznej dla pojazdu. Dodatkowo auto posiada
akumulator buforowy o pojemności 15 kWh w celu
gromadzenia nadmiaru energii elektrycznej wytwarzanej przez ogniwo paliwowe oraz przez układ rekuperacji podczas hamowania. Układ napędowy składa
się z falownika i silnika centralnego połączonego za
pomocą przekładni różnicowej z tylną osią pojazdu.
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FOTOWOLTAIKA
W celu poprawy ogólnego bilansu energetycznego zainstalowano panele fotowoltaiczne na dachu
pojazdu. Energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii pozwoli na wspomaganie pracy urządzeń
pokładowych (zasilanie pomocnicze podczas postoju, czuwania itp.) bez konieczności zużywania energii
zgromadzonej w akumulatorach.
STYLISTYKA I ZEROEMISYJNOŚĆ
Biorąc pod uwagę duży zasięg pojazdu, wynoszący 450 km i jego ładowność ponad 1000 kg, jego
masa własna została zoptymalizowana m.in. w zakresie rozwoju elementów nadwozia pojazdu wykonanych z materiałów kompozytowych. Technologia
ta umożliwiła również osiągnięcie proponowanej
nowoczesnej stylistyki pojazdu. Zeroemisyjny pojazd
dostawczy e-VAN związany jest z jednym z głównych
obszarów działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz –
Inteligentną Mobilnością.

KOMUNIKACJA
Na pokładzie pojazdu zainstalowany zostanie innowacyjny system telemetryczny, umożliwiający dwukierunkową komunikację ze środowiskiem V2I, co jest
szczególnie istotne, gdy konieczne jest zdalne sterowanie parametrami kluczowych elementów układu elektrycznego i wodorowego. Pojazd będzie wykorzystywany głównie w miastach i na terenach zurbanizowanych,
będzie zintegrowany z nadrzędnymi systemami informatycznymi sieci miejskiej jako element wdrożonej
technologii Smart City. Biorąc jednak pod uwagę jego
duży zasięg, będzie mógł swobodnie działać na obszarach pozamiejskich i niezurbanizowanych.
AKTUALNOŚĆ PROJEKTU
Projekt e-Van odpowiada na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze związane z rozwojem
elektromobilności. Ostatecznym odbiorcą projektu
będą firmy z branży logistycznej, kurierskiej i obsługi
technicznej.

BEZPIECZEŃSTWO
Konstrukcja pojazdu uwzględnia najnowsze trendy i wymagania, które będą obowiązywać od drugiej
połowy 2022 roku, biorąc pod uwagę ergonomię
i bezpieczeństwo kierowcy i innych użytkowników
dróg. Unikalny system obserwacyjny będzie służył do
monitorowania przestrzeni wokół poruszającego się
pojazdu, informując i ostrzegając kierowcę o potencjalnych zagrożeniach i anomaliach.
WYMIARY i OSIĄGI
–
–
–
–
–

Długość: 6990 mm
Szerokość: 2054 mm
Wysokość: 2220 mm
Rozstaw osi: 4100 mm
Zasięg działania pojazdu na jednym tankowaniu:
450 km
– Dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg
– Nośność: 1000 kg
– Liczba miejsc: 3 (kierowca + dwóch pasażerów)
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Po pierwsze: przetwarzaj ponownie. Inżynieria
materiałowa a zrównoważony rozwój

Produkować mniej zamiast więcej. Zużyte materiały poddawać recyklingowi i ponownie włączać do obiegu. Zrównoważony rozwój to wyzwania. Jak im sprostać? W jaki sposób inżynierowie odpowiadają na potrzeby rynku i społeczeństwa?
„Bezwartościowy odpad zamieniamy w użyteczny recyklat. Dla mnie jest to esencja zrównoważonego rozwoju” – podkreśla w rozmowie dr inż. Ewa Zawadzka z Łukasiewicz – Instytutu
Elektrotechniki.
Joanna Grudowska, Łukasiewicz – Centrum
Oceny Technologii: Czy praca inżyniera może
być ciekawa?
dr inż. Ewa Zawadzka, Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki: Ależ praca inżyniera jest fascynująca! Obserwując rynek, jego kierunki rozwoju, ale
też braki i problemy, znajduję zagadnienia badawcze
dla naszego Zespołu. Aktualne zadania są inspiracją
dla kolejnych. W Zespole żartujemy, że „bawimy się
nauką” lub „bawimy się w naukę”.
Na co dzień zajmuje się Pani rozwiązywaniem
problemów badawczych w branży energetycznej. Co to oznacza w praktyce?
E.Z.: Działania Łukasiewicz – IEL są ukierunkowane na pozyskiwanie, przetwarzanie oraz magazynowanie energii i dziedziny pokrewne. Nie prowadzimy
jednak badań dla samych badań: sztuka dla sztuki
nas nie interesuje. Staramy się znaleźć niszę na rynku
i ją zapełnić. Wraz z Zespołem zajmuję się inżynierią
materiałową. Obserwujemy trendy na rynku i w odpowiedzi na nie opracowujemy metody recyklingu materiałów, które można następnie wykorzystać w branży
energetycznej. Bezwartościowy odpad zamieniamy
w użyteczny recyklat. Dla mnie jest to esencja zrównoważonego rozwoju.
Recycling zajmuje mnie nie tylko zawodowo. Prywatnie zwracam uwagę na to, co kupuję. Jeżeli mam
wybór, sięgam po herbatę pakowaną w karton, a nie
w foliową torebkę. Recykling kartonu jest dużo prostszy niż folii, która zazwyczaj jest metalizowana, co nie
ułatwia sprawy. Codzienne wybory też mają znaczenie.
Recykling wielu materiałów jest bardzo trudny.
Na przykład recykling łopat turbin wiatrowych.
E.Z.: Do produkcji łopat wykorzystywanych w elektrowniach wiatrowych używa się kompozytów żywic
i włókien. Ich recykling rzeczywiście jest problema-
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tyczny. Nie mamy obecnie w Polsce wielu elektrowni
wiatrowych, ale już Niemcy czy Skandynawia „stoją
wiatrakami”. Wiele wskazuje na to, że my również
pójdziemy tą drogą i wkrótce będziemy mierzyć się
z problemem recyklingu wyeksploatowanych turbin
wiatrowych.
Życie farmy wiatrowej na lądzie trwa do 20 lat,
morskich farm wiatrowych – do 10–15 lat. Po demontażu łopaty, z których każda mierzy od 40 do 110 metrów, są zakopywane w ziemi albo spalane w piecach
wysokoenergetycznych. To drugie rozwiązanie powoduje oczywiście emisję toksyn do atmosfery.
Naprawdę nie ma rozwiązań mniej szkodliwych dla środowiska? Ciężko sobie wyobrazić,
że będziemy chodzić po cmentarzyskach zużytych łopat… Poza tym Unia Europejska w ramach Europejskiego Zielonego Ładu wprowadza podejście bezpieczeństwa produktu
w całym cyklu jego życia. Ma to ograniczyć
negatywny wpływ produktów na środowisko
naturalne i społeczeństwo.
E.Z.: Głównym celem jest odejście od stosowania agresywnych środków chemicznych. Wróćmy do naszych łopat. Chcemy rozpuścić chemicznie 40-metrową łopatę. Jak duża musi być wanna,
w której ją zanurzymy? A jeśli coś pójdzie nie tak
i chemikalia wyciekną?
Łopaty można by przetworzyć mechanicznie: piłami, kruszarkami, młynami. Problemem tego rozwiązania są pyły, które powstają przy cięciu i mieleniu, ale do jego rozwiązania wystarczy zastosować
odpowiednie filtry. Sama obróbka odpadu jest metodą pozbawiona ingerencji chemii. W najgorszym
wypadku używamy lamp UV albo płuczemy łopaty
wodą, żeby pozbyć się np. narostu mikrobiologicznego. Nie stosujemy chemii, nie produkujemy ścieków ani dodatkowych odpadów. Powstaje recyklat,
który można wykorzystać jako wypełniacz do pro-

dukcji nowej łopaty lub w innych zastosowaniach
w tej branży.
• Zużywamy mniej żywicy epoksydowej do nowych
łopat.
• W środowisku jest mniej odpadów.
• Obniżamy zużycie nowych surowców.
• W przyszłości będziemy musieli zutylizować mniej
odpadu.
To brzmi jak realizacja idei zrównoważonego
rozwoju w praktyce.
E.Z.: Nie mamy innego wyjścia. Świat się kurczy,
kończą nam się zasoby naturalne. Dlatego wszelkie
technologie, które rozwijamy, powinny w możliwie
najmniejszym stopniu negatywnie wpływać na środowisko naturalne i społeczeństwo, a przy tym być
opłacalne ekonomicznie. Rozwijamy OZE: budujemy
kolejne farmy wiatrowe, stawiamy coraz więcej wiatraków. Świetnie, że szukamy nowych metod wytwarzania
energii, ale równolegle powinniśmy pracować nad
metodami przetwarzania odpadów generowanych
przez branżę energetyczną. Metoda obróbki odpadu
również nie może zagrażać środowisku. Potrzebujemy nowych zrównoważonych technologii, by poradzić
sobie z odpadami, które dotąd wyprodukowaliśmy
i ograniczyć produkcję nowych.
Poza tym zrównoważony rozwój to też bardziej
komfortowe, bezpieczniejsze, mniej rozwarstwione,
bardziej sprawiedliwe życie społeczne, w którym nowe
technologie i dobra są dostępne dla wszystkich.
Czy są w ogóle technologie neutralne dla środowiska naturalnego?
E.Z.: Pływające w wodzie statki porastają z czasem
glonami, pokrywa je warstwa osadu biologicznego.
Chcąc ją usunąć, stosuje się najczęściej środki biobójcze – biocydy – o działaniu podobnym do antybiotyków. Środki te negatywnie wpływają na biom wodny.
W Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki opracowaliśmy metodę otrzymywania kompozytów biostatycznych, obojętnych dla środowiska wodnego. Stanowią
dodatek do farb antyfoulingowych, zabezpieczających
przed porastaniem osadu biologicznego.
Co jeszcze spędza sen z powiek inżyniera?
E.Z.: Obecnie w branży tworzyw jest bardzo duży
problem z dostępnością nowych surowców. Na świa-

towych rynkach powstała tzw. dziura materiałowa,
czyli przerwa w łańcuchu dostaw. Głównym powodem
jest oczywiście pandemia Covid-19, na skutek której
ucierpiał między innymi transport. W przedsiębiorstwach brakuje pracowników, stąd malejące moce
wytwórcze. Wytwarzanie materiałów wiąże się z wysokimi kosztami energetycznymi oraz stosowaniem chemii, która jeżeli nie jest prawidłowo zagospodarowana, może szkodzić środowisku. To wszystko niepokoi
inżyniera.
Mimo to inżynierowie pracują na pełnych obrotach. Skąd badacze wiedzą, z jakimi problemami mierzą się aktualnie poszczególne branże?
E.Z.: Wiedzę o potrzebach i kierunkach rozwoju
rynku zdobywamy między innymi dzięki Wyzwaniom
Łukasiewicza. Widzimy, że to działa: dystans między
nauką a przedsiębiorcami faktycznie maleje, a my
realizujemy swoje ambicje oraz doskonalimy umiejętności inżynierskie i badawcze we właściwym kierunku.
Wyzwania dają nam też okazję, by nawiązać współpracę z innymi Instytutami Łukasiewicza.
Gdzie w tej układance mieści się zrównoważony rozwój?
E.Z.: Łukasiewicz uzupełnia lukę pomiędzy środowiskami akademickimi a przemysłem i wdrożeniami. Badania akademickie są bardzo potrzebne, ale
powinny stanowić raczej punkt wyjścia niż cel sam
w sobie. Formułuje się założenia i weryfikuje je na
gruncie fizyki, chemii czy innych dyscyplin. Zadaniem
instytutów badawczych, takich jak w Łukasiewiczu, jest
przekucie tych założeń w praktykę.
Tu wkracza Sieć Badawcza Łukasiewicz.
E.Z.: Zadaniem Łukasiewicza jest wdrażanie konkretnych rozwiązań. Idealny mechanizm powstawania
innowacji technologicznych wygląda tak: na uczelni
prowadzi się badania podstawowe, Łukasiewicz pomaga je rozwinąć w ramach badań stosowanych
i wdrożyć rezultaty w przedsiębiorstwie. Następnie
przedsiębiorstwo korzysta z rozwiązania w ramach
swojej działalności. Dodatkowo Przedsiębiorcy każdej
wielkości jest zdecydowanie łatwiej dotrzeć do Łukasiewicza niż na przykład do pojedynczego instytutu
albo badacza.
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Często nie jest jasne, co badacze i badaczki robią dla społeczeństwa. Co oni robią dla mnie,
dla mojej rodziny, moich przyjaciół. Wiemy, że
siedzą w laboratoriach, ale co oni tam knują?
Nad czym pracują? Jak Pani praca przekłada
się na życie ludzi, także tych, którzy dopiero się
urodzą? Odczarujmy tę czarną skrzynkę pracy
inżyniera.
Patrząc w przyszłość, chciałabym, żeby rodzice mogli zaprowadzać swoje dzieci do piaskownic,
które nie będą posadowione na zakopanych w ziemi

łopatach z elektrowni wiatrowych. Chciałabym, żeby
odpady przestały być tykającą bombą, żeby wykorzystywano je w sposób prawidłowy i możliwie jak najbardziej wszechstronnie i efektywnie. To problemy,
które dotyczą nas wszystkich, a które jako badaczka
i inżynier próbuję rozwiązywać. Poczucie misji jest wpisane w zawód inżyniera.
Jakie Cele Zrównoważonego Rozwoju realizuje dr inż. Ewa Zawadzka – energetyczna materiałowczyni z Łukasiewicza?

dr inż. Ewa Zawadzka
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej,
doktorat ukończyła w Instytucie Elektrotechniki (IEL). Specjalizuje
sie w inżynierii materiałowej w obszarze elektroenergetyki.
Z Łukasiewicz – Instytutem Elektrotechniki związana od 15 lat.
W Łukasiewicz – IEL pełni funkcję kierownika Grupy Badawczej
Materiałów Elektrotechnicznych i zajmuje się materiałami kompozytowymi w szerokim zakresie – od modyfikacji składu i doboru
technologii wytwarzania nowych funkcjonalizowanych materiałów
po metody ich utylizacji oraz recyklingu. Najbardziej ceni projekty,
których wynik/produkt wpływa korzystnie na bezpieczeństwo środowiskowe, oszczędza czas i pieniądze odbiorców oraz jednocześnie realizuje ideę zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki
cyrkulacyjnej.

Joanna Grudowska
Młodszy specjalista ds. analiz w Łukasiewicz – Centrum
Oceny Technologii
Ambasadorka Zrównoważonego Rozwoju
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Socjolożka, która bada i analizuje naukę, technologie i innowacje (STI) oraz zrównoważony rozwój. Szczególnie bliskie są jej
obszary: narodowego systemu innowacji, wyzwań cywilizacyjno-rozwojowych i wartości w tworzeniu innowacji. Interesuje się
społecznymi studiami nad nauką i technologią (STS).
Jako Ambasadorka Zrównoważonego Rozwoju stara się zwiększać potencjał sektora B+R do realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju.
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Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej
i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
• zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym
• zapewnienie dostępu do przystępnych cenowo, niezawodnych
i nowoczesnych usług energetycznych
• rozbudowanie infrastruktury i zmodernizowanie technologii umożliwiających
dostęp do nowoczesnych i zrównoważonych usług energetycznych

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy,
pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich
ludzi
• osiąganie wyższego poziomu wydajności gospodarczej poprzez
dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje
• zwiększenie efektywności wykorzystania bogactw naturalnych w globalnej
konsumpcji i produkcji oraz dążenie do zerwania z zależnością między
wzrostem gospodarczym i degradacją środowiska

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone
uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
• podwyższanie jakości infrastruktury, zrównoważony rozwój przemysłu przez
zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych
i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych

Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi,
zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
• dr inż. Ewa Zawadzka, Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki: „W tym
celu bierzemy udział pośrednio. Jeżeli technologie energetyczne, które
opracowujemy (czystsze, bardziej ekologiczne, bezpieczniejsze), będą
upowszechniane, wesprzemy w ten sposób zrównoważone siedliska ludzkie”

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
• stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi odpadami
podczas ich całego cyklu życia. Zmniejszenie poziomu tych substancji
w powietrzu, wodzie i glebie, minimalizowanie ich negatywnego wpływu na
zdrowie człowieka i środowisko
• istotne obniżenie poziomu generowania odpadów poprzez prewencję,
redukcję, recykling i ponowne użycie
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Recykling urządzeń elektrycznych
prof. dr hab. Jacek Sosnowski
Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest zarówno wytwórcą, jak i użytkownikiem sprzętu elektrycznego. Projektuje się w Instytucie m.in. aparaturę łączeniową, urządzenia elektroenergetyczne, silniki elektryczne, zasadniczo większość przyrządów z szeroko rozumianej aparatury elektrycznej, a także w wyspecjalizowanych laboratoriach instytutowych korzysta się z unikalnych
urządzeń. Praca i diagnostyka tych przyrządów sterowana jest obecnie głównie przy wykorzystaniu technik komputerowych, które są powszechnym narzędziem pracy nie tylko w Instytucie.

P

ostęp w konstrukcji wyspecjalizowanej apa- środowiska. Oznacza to, że zepsutych urządzeń
ratury badawczej oraz jej zużycie prowadzi elektrycznych i elektronicznych nie można demondo konieczności wymiany bieżącej aparatury tować i wyrzucać do zwykłych śmietników, gdyż jest
elektrycznej na nową. Stąd też niniejszy artykuł, to szkodliwe dla środowiska, ale także zagrożone
poświęcony recyklingowi urządzeń elektrycznych, nawet karą grzywny do 5 000 zł, natomiast w Polszczególnie na przykładzie baterii samochodowych, sce zbiórką elektrośmieci zajmują się Punkty Selektelefonów komórkowych, paneli fotowoltaicznych, tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
komputerów, powinien znajdować się w obszarze Prowadzona jest w nich kontrola jakości zużytego
zainteresowań Instytutu. Recykling, symsprzętu, usuwanie zanieczyszczeń, wabol który pokazany jest na rys. 1, dożenie i segregacja na poszczególne
tyczy produkcji urządzeń i następfrakcje, które przygotowywane
nie obróbki powstających z nich
są dla finalnych recyklerów
odpadów, co wspomagane jest
krajowych i zagranicznych,
poprzez wymuszanie produkcji
gdzie odzyskuje się wiele cenmateriałów w jak najnych do ponownej produkcji
większym stopniu odzysurowców. Według obowiąskiwalnych oraz wyprazującego od 2020 roku pocowanie odpowiednich
działu segregacja polega
postępowań u odbiorna podziale na 5 frakcji,
ców wyprodukowanych
którymi są: papier, szkło,
urządzeń, tak żeby trafimetale i tworzywa sztuczły one do recyklingu po
ne, bioodpady oraz odpaokresie zużycia. Według
dy zmieszane. Urządzenia
badań w USA 50–80%
elektryczne zawierają takie
komputerów przeznaczosurowce, jak miedź i alunych do recyklingu nie zostaminium w kablach i przeło rzeczywiście utylizowanych,
wodach, cynę, srebro i złonatomiast istnieją informacje
to w nakładkach stykowych,
o nielegalnym eksporcie odpadów
metale ziem rzadkich, plastikowe
Rys. 1. Symbol recyklingu
do Chin, gdzie są one demontowane
obudowy i inne. Właśnie odzyskanie
i przerabiane dla zysku pieniężnego. Elekmateriałów wykorzystanych w tych urzątrośmieci to zgodnie z ustawą każdy rodzaj zużyte- dzeniach stanowi istotę ich recyklingu i umożliwia
go urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, powtórne wykorzystanie do produkcji użytecznych
które jest zasilane prądem elektrycznym lub które towarów. Ma to zasadnicze znaczenie z punktu witaki prąd wytwarza, przesyła, czy też mierzy. War- dzenia oszczędności materiałowych i energetyczto pamiętać, że do tej kategorii zaliczają się także nych oraz ochrony środowiska naturalnego, zgodurządzenia zasilane przez baterie czy pole elektro- nie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
magnetyczne. Urządzenia te zawierają (szczególnie roku, ogłoszoną 8 stycznia 2013, z późniejszymi
akumulatory stosowane w pojazdach elektrycznych) zmianami. Materiały, które nadają się do ponowwiele substancji szkodliwych, takich jak toksyczny nego wykorzystania, opatruje się kodem recyklindla ludzkiego organizmu ołów, kwas siarkowy, rtęć, gu pokazanym na rys. 1. Natomiast zagadnienia
kadm, a nawet związki bromu, które porzucone recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych
w miejscach do tego nieprzeznaczonych mogą stać prowadzące do redukcji emisji CO2, bezpiecznego
się przyczyną wieloletniego lub trwałego skażenia zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i za-

44

mknięcia obiegu cennych metali szlachetnych poprzez ponowne ich wykorzystanie, reguluje Ustawa
z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym opublikowana w Dz.U.
z 2020 r., poz. 1893.
Tak więc z zakresu urządzeń elektrycznych recyklingowi podlegają tworzywa sztuczne wykorzystane
w obudowach sprzętu AGD, komputerów, telefonów
komórkowych i innych urządzeń, jak też ceramiczne
konstrukcje izolatorów wysokonapięciowych, kable miedziane, aluminiowe, stalowe, posrebrzane
lub pozłacane końcówki tych kabli, złom żelazny
i kolorowy, płytki obwodów drukowanych, baterie
i akumulatory, a nawet beton stosowany np. w rozdzielnicach średniej i wysokiej mocy. O skali tego
problemu świadczą szacunkowe badania przeprowadzone w 2019 r. przez Organizację Narodów
Zjednoczonych wskazujące, że rocznie generowanych jest średnio 50 milionów ton zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w tym w samej Europie produkuje się rocznie 15,6 kilogramów elek-

troodpadów na jednego mieszkańca. Natomiast
roczną wartość elektrośmieci szacuje się nawet na
48 miliardów euro. Jako przykład zauważmy, że zastosowanie metody recyklingu do jednego telefonu
komórkowego prowadzi do oszczędności energii
wystarczającej, by żarówka o mocy 9 W świeciła nieprzerwanie przez ponad 200 dni, natomiast
z jednej tony zużytych telefonów komórkowych można uzyskać nawet 150 gramów złota. Aż 75% śladu
środowiskowego takiego urządzenia jak smartfon
pochodzi właśnie z jego produkcji, głównie podczas pozyskiwania i transportu surowców. Jednym
z głównych obszarów działania Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki jest elektromobilność. I właśnie
w tym zakresie zagadnienie recyklingu ma istotne
znaczenie, gdyż często słyszy się obiekcje dotyczące ekologiczności samochodów elektrycznych ze
względu na szkodliwość dla środowiska baterii,
które po okresie eksploatacji stanowią zagrożenie.
Stąd też problematyka recyklingu baterii jest ważna,
szczególnie w Polsce, która jest jednym z głównych

Rys. 1. Panel fotowoltaiczny (Wikimedia Commons)
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producentów baterii samochodowych lub ich komponentów, gdyż produkuje się u nas baterie litowo-jonowe, jak też ołowiowo-kwasowe i ich komponenty. Rozwój tej produkcji nastąpił w ostatnich
dwudziestu latach, dzięki wybudowaniu w Polsce
zakładów przez takie koncerny jak LG Chem, Umincore – Nysa, Johnson Matthey Battery Materials
w Koninie i inne. Planowane są też nowe inwestycje
w tych zagadnieniach, a do końca przyszłego roku
firma LG Energy Solution planuje zwiększyć produkcję ogniw litowo-jonowych do 70 GWh, natomiast
koreańska firma SK Nexilis zainwestuje 3 mld złotych w budowę fabryki w Stalowej Woli produkującą
blachy miedziane do akumulatorów. Do najbardziej
znanych producentów w Polsce baterii ołowiowo-kwasowych należą z kolei Centra, Jenox, Sznajder. Są to najstarsze i najbardziej rozpowszechnione baterie wykorzystujące kwas siarkowy i ołów,
oznaczane jako Pb-X. O znaczeniu ekonomicznym
zagadnienia recyklingu tych baterii przeznaczonych głównie do pojazdów spalinowych świadczy
wielkość rynku, szacowanego rocznie obecnie na
około 60 miliardów USD. Na rynku pojazdów elektrycznych dominują obecnie baterie litowo-jonowe,
również produkowane w Polsce i oczywiście ogniwa
paliwowe. Baterie ołowiowo-kwasowe Pb-X produkowane są od lat, więc ich proces recyklingu jest
dobrze opanowany i 80% zawartości baterii Pb-PbO2 jest powtórnie przekazywanych do produkcji akumulatorów, a pozostałość także w znacznym
stopniu wykorzystywana. Natomiast w przypadku
znacznie nowszych ogniw litowo-jonowych nie został jeszcze ten proces recyklingu do końca uregulowany, ale jest szereg propozycji dążących do
przedłużenia wykorzystania tych baterii w przypadku spadku wydajności o 20%, co eliminuje je z zakresu zastosowań do pojazdów elektrycznych. Jako
przykład przytoczmy projekt Nissana i Sumimoto
Group nazwany Reborn light, w którym wykorzystuje się zużyte baterie samochodowe z elektrycznych
Nissanów do zasilania latarni oświetleniowych w japońskim mieście Nama. W ciągu dnia baterie te
będą ładowane z paneli słonecznych. Jednak główną metodą recyklingu tych baterii jest odzyskanie
z nich metali szlachetnych, które wykorzystane będą
w kolejnych etapach produkcji nowych baterii litowo-jonowych do samochodów elektrycznych. Analogiczne projekty wykorzystania w ramach recyklingu kosztownych baterii do elektryków mają również
inne firmy samochodowe, jak Mitsubishi i Toyota.
Mechanizm recyklingu prześledzimy obecnie także
na przykładzie paneli słonecznych pokazanych na
rys. 2, których powszechność stosowania oraz nowe
coraz bardziej wydajne rodzaje wymagają następnie działań w kierunku recyklingu – ich utylizacji.
Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej
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(IEA) do 2050 roku około 11% energii elektrycznej
w świecie będzie wytwarzanych przy użyciu energii
słonecznej, co określa skalę zagadnienia recyklingu
paneli fotowoltaicznych i prowadzi do oczekiwań,
że w 2050 r. na całym świecie będzie od 60 do 78
mln ton odpadów do wykorzystania z paneli słonecznych.
Tematyka recyklingu paneli słonecznych prowadzona jest w Polsce, gdzie zgłoszony został
wniosek do Urzędu Patentowego, dotyczący wynalazku sposobu recyklingu krzemowych paneli
fotowoltaicznych: monokrystalicznych lub polikrystalicznych, zbudowanych warstwowo z płyty
szklanej, folii typu EVA lub Tedlar oraz warstwy
krzemowej. W tej metodzie recyklingu dokonuje się ogrzewając panele fotowoltaiczne poniżej
temperatury mięknięcia szkła oraz powyżej temperatury rozkładu folii typu EVA lub typu Tedlar,
co umożliwia separację mieszaniny szkła, krzemu
oraz cennych metali. Tak więc metoda ta zapewnia praktycznie bezodpadowe zagospodarowanie
zużytych paneli fotowoltaicznych, w pewnych warunkach nawet w sposób neutralny środowiskowo. Autorami tej nowatorskiej technologii, która
stawia Polskę wśród europejskich liderów bezodpadowej utylizacji instalacji PV, jest firma 2loop
Tech, a badania nad recyklingiem paneli fotowoltaicznych (PV) prowadzone są także w konsorcjum z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a docelowo planowane jest rozszerzenie
w ramach konsorcjum współpracy na Politechnikę
w Ostrawie w Czechach.
Wśród metod przekształcania odpadów – recyklingu, wyróżnia się mechaniczne metody polegające na ich rozdrobnieniu oraz termiczne prowadzone w spalarniach, które często pełnią także
rolę elektrowni lub elektrociepłowni, gdyż produkowana jest wówczas duża ilość energii elektrycznej lub cieplnej. Powstają wówczas żużle, popioły,
które mogą stanowić nawet do 25% objętości odpadów oraz emitowane są spaliny, które trafiają
do atmosfery. W metodzie segregacji dzieli się
odpady na poszczególne surowce, takie jak metale, szkło, plastiki, co pozwala łatwiej odzyskać
z nich surowce do ponownego użytku. Metoda
kompostowania jest wykorzystywana w przypadku
bioodpadów i pozwala zmniejszyć objętość odpadów w zakresie 30–50% oraz uzyskać nawozy,
wykorzystywane w rolnictwie. Oprócz typowych
odpadów roślinnych jak liście, słoma, można tą
metodą utylizować także „biurowe i gospodarcze
odpady”, jak fusy po kawie i herbacie, skorupki
z jajek, odpady kuchenne. Odpady, które nie nadają się do recyklingu, powinny trafić na składowiska: odpadów niebezpiecznych, odpadów obojętnych oraz odpadów komunalnych. ■

Modułowy Magazyn
Energii Elektrycznej

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
04-703 Warszawa
ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
sekretariat@iel.lukasiewicz.gov.pl
+48 22 11 25 205
+48 22 11 25 444

iel.lukasiewicz.gov.pl

Zasobnik energii elektrycznej służy
do magazynowania nadmiaru
energii w chwilach jej nadprodukcji
oraz dostarczania jej w chwilach
zapotrzebowania.

Jesteśmy online!

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

