Parengta projektui „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Nr. 09.2.2-ESFAV-729-01-0001)
VANDENILIO ENERGETIKA: GAVYBA, SAUGOJIMAS, ELEKTROCHEMINĖ
KONVERSIJA
Siekiant patenkinti vis didėjantį energijos poreikį, visame pasaulyje intensyviai ieškoma
naujų technologijų, kaip padidinti esamų energijos konversijos sistemų efektyvumą ir
panaudoti naujus energijos nešėjus, kurie jau artimiausioje ateityje dalinai pakeistų dabartiniu
metu intensyviai naudojamus naftos produktus, gamtines dujas, anglį.
Ekologinės problemos verčia ieškoti naujų būdų, kaip sumažinti naftos produktų vartojimą
daugiau naudojant alternatyvias hidro, vėjo ir saulės energijos technologijas. Vienas iš
perspektyviausių mokslinių pasiūlymų šioms problemoms spręsti yra vandenilio energijos
vertimas elektros energija, vandenilio kuro elementuose. Analizuojant pasaulio mokslinių
institucijų ir pramonės įmonių aktyvumą vandenilio energetikos srityje galima prognozuoti,
kad vandenilis taps naujos kartos energijos nešėju, pirmiausia skirtu transporto sektoriui.
Vandenilio energetika, tai kompleksinė mokslo ir pramonės sritis, aprėpianti vandenilio
gavybos, saugojimo bei elektrocheminės konversijos technologijas.

1 pav. Vandenilio energetikos ciklas
Vandenilis nėra energijos šaltinis toks kaip naftos produktai ar anglis. Jis, kaip elektros
energija, turi būti generuotas naudojant specialias technologijas ir kitus energijos šaltinius (1

pav.). Vandenilis yra labiausiai paplitęs cheminis elementas Visatoje, bet Žemėje, jis
neegzistuoja laisvoje formoje ir randamas organiniuose junginiuose ir vandenyje. Norint
vandenilį panaudoti energetinėse sistemose, jis turi būti atskirtas iš įvairių cheminių junginių.
Vandenilis yra lengviausias cheminis elementas ir esant kambario temperatūrai bei
atmosferiniam slėgiui jis užima apie 3000 kartų didesnį tūrį, nei tą patį energijos kiekį galintis
generuoti benzinas. Taigi jei norima saugoti didelį vandenilio kiekį, reikia jį suspausti arba
suskystinti, arba panaudoti saugojimo cheminiuose junginiuose technologijas.
Vandenilio kuro elementai – tai elekrocheminiai įrenginiai, kuriuose vandenilio cheminė
energija yra tiesiogiai paverčiama į elektros energiją. Reakcijos metu nėra jokių tarpinių
terminių ar mechaninių procesų. Vandenilis reaguoja su ore esančiu deguonimi ir šio procesu
metu yra generuojama elektros energija. Skirtingai nuo vidaus degimo variklio, kuriame
vyksta vidaus degimo procesai ir energija susiformuoja kaip šiluma, kuro elementuose, vyksta
elektrocheminė reakcija, kurios metu generuojama žemos įtampos elektros energija ir šiluma.
Elektros energija gali būti tiesiog panaudojama elektros varikliuose o šiluma prarandama į
aplinką arba panaudojama kituose sistemos procesuose.

PAGRINDINĖS VANDENILIO FIZIKINĖS – CHEMINĖS SAVYBĖS
Vandenilis - paprasčiausias atomas, kurio branduolį sudaro vienas protonas ir vienas
elektronas. Jis yra 14 kartų lengvesnis nei oras. Vandenilis yra labiausiai paplitęs cheminis
elementas Visatoje. Manoma, kad jis sudaro daugiau nei 90 % visos materijos. Normalioje
būsenoje vandenilis yra bespalvės, bekvapės, beskonės, netoksiškos dujos.
Vandenilio atomas - vienas branduolys ir vienas elektronas yra reaktyvi (turime H2
vietoje H). H2 molekulės, kuriose branduoliai turi tą patį sukinį vadinami „ortovandenilis“
Priešingą – „paravandenilis“. 75 % vandenilio normaliom sąlygom yra „ortovandenilis”.
Šaldant H2 pereina į „paravandenilį“, kuris yra stabilesnis. Perėjimo metu išsiskiria šiluma.
Labai svarbi yra vandenilio skystėjimo temperatūra. Siekiant vandenilį saugoti
suskystintoje formoje, saugojimo sistema turi būti žemesnėje nei skystėjimo temperatūra.
Suskystintas vandenilis užima mažiau vietos nei dujos ir iš esmės lengviau transportuojamas
ir naudojamas. Skystėjimo temperatūra išauga padidinus slėgį. Propanas, kurio skystėjimo
temperatūra – 42 ºC, gali būti saugojamas slėgiminiuose induose esant kambario temperatūrai
(esant 21 ºC minimalus slėgis reikalingas suskystinti propaną – 8,7 bar). Vandenilio garavimo

temperatūra gali būti pakelta iki – 240 ºC, esant slėgiui 13 bar, padidinus slėgį – jokio
tolimesnio efekto garavimo temperatūrai.
Vandenilio srautas yra praktiškai nematomas dienos šviesoje. Įvairūs priedai
(merkaptanas ir t.t.) negali būti panaudoti kaip priedai nes turi nedidelį kiekį sieros, kuri
užteršia kuro elementus.
Įkvėptas vandenilis gali sudaryti degius mišinius organizme. Per didelis įkvėptas
vandenilio kiekis gali sukelti dusimo pojūčius ir sąmonės praradimą. Vandenilis reaguoja su
kitomis medžiagomis sudarydamas kovalentinius junginius pvz. su anglimi ar metalais, kaip
anijonas (H–) arba katijonas (H+).

VANDENILIO GAVYBOS TECHNOLOGIJOS
Dabartiniu metu vandenilis pagrinde gaunamas skaidant angliavandenilius (gamtines
dujas, naftos produktus) riformingo proceso metu ir po to panaudojant vandenilio atskyrimo
technologijas arba skaidant vandenį į vandenilį ir deguonį vandens elektrolizės proceso metu.
Vandens elektrolizė nėra plačiai paplitusi nes procesų metų patiriami iki 30 % energijos
nuostoliai.
Šiandien egzistuoja trys pagrindinės vandenilio atskyrimo technologijos: vandenilio
absorbcija keičiant sistemos slėgį (temperatūrą) (PSA), distiliavimas kriogeninėse
temperatūrose ir selektyvus atskyrimas, naudojant membranas. PSA proceso metu, švarus
vandenilis yra gaminamas suspaustam dujų mišiniui (>10 MPa) sąveikaujant su
absorbuojančiomis medžiagomis, kuriose ir atsiskiria įvairios dujos. Distiliavimo metu, dujas
atšaldžius iki kriogeninių temperatūrų, skirtingos dujų mišinio komponentes adsorbuojamos
ant adsorbuojančių medžiagų paviršių ir taip atskiriamos. Vandenilio atskirimo naudojant
membranas metu, dujų mišinys yra paduodamas į vieną membranos pusę (2 paveikslas).
Tokiu būdu yra sukuriamas koncentracijų gradientas ir vandenilis keliauja iš vienos
membranos pusės į kitą (iš aukšto į žemo dalinio vandenilio slėgio ar koncentracijos pusę).
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2 paveikslas. Vandenilio atskirimas, naudojant selektyvias membranas
Siekiant parinkti efektyviausias vandenilio atskyrimo technologijas yra atsižvelgiama į
daugelį parametrų: galimybę integruoti atskirimo procesus į anglies gazifikavimo ar gamtinių
dujų riformingo procesus, sąlygas, kuriose gali dirbti atskyrimo membranos: procesų
temperatūrą, slėgį ir egzistuojančias dujų mišinyje priemaišas. Taip pat nemažas dėmesys yra
skiriamas ir proceso ekonomiškumui, atsižvelgiant į konkrečius poreikius vandenilio
švarumui ir galutinei kainai. Atskyrimo membranos dabartiniu metu plačiai naudojamos H2 ir
N2 išskyrimo iš amoniako procesuose ir atskiriant H2, gaminant benziną ir dyzeliną.
Vandenilio atskyrimo nuo angliavandenilių tyrimai intensyviai atliekami ir Lietuvos
energetikos institute, Degimo procesų laboratorijoje. 3 paveiksle pateiktas autoterminės
konversijos proceso reaktorius, sukonstruotas laboratorijoje.

3

paveikslas. Autoterminės konversijos reaktorius

Atlikti pirminiai organinio kuro skaidymo vandenilio atskyrimui tyrimai bei reakcijų
kinetikos modeliavimas, kurių tikslas buvo kuo išsamiau išaiškinti autoterminės konversijos
proceso vyksmo sąlygas bei dujų mišinyje kuo labiau padidinti vandenilio koncentraciją.
Rezultatai parodė, kad H2 koncentracija dujų mišinyje didėja mažėjant oro pertekliaus koeficientui
bei esant temperatūrai 1200 – 1400 oC. Daugiausia vandenilio generuojama vykstant greitai
dalinei egzoterminei kuro oksidacijai, t.y. pradinėje reaktoriaus dalyje susidaro apie 70 – 90 %
viso H2 kiekio, o kita dalis – vykstant lėtai endoterminei CO konversijai vandens garu.
Tolesniuose tyrimuose numatoma tirti sunkesniųjų angliavandenilių panaudojimą
vandenilio atskyrimui bei vandenilio išskyrimas iš dujinio mišinio panaudojant vandeniliui
selektyvias membranas (Pd, Pt lydinio) arba molekulinius sietus. Kaip organinį kurą
numatoma panaudoti glicerolį (C3H8O3) – šalutinį biodyzelino gamybos produktą. Glicerolio
frakcijos iš biokuro gamybos atliekų panaudojimas yra svarbi technologinė problema įvedant
biodegalus į rinką.
PAGRINDINĖS VANDENILIO SAUGOJIMO PROBLEMOS
Vandenilis yra lengviausias elementas žinomas Visatoje. Jis yra sudarytas iš vieno protono
ir vieno elektrono. Yra žinomi trys vandenilio izotopai: vandenilis arba protis (H), deuteris
(D) ir nestabilus izotopas – tritis (T). Visi šie izotopai gali suformuoti kovalentines molekules
H2, D2 ir T2. Normalioje būsenoje vandenilis: bespalvės, bekvapės, ir netoksiškos dujos, kurių
tankis, esant 293 K temperatūrai – 0,08988 g/cm3.
Saugojant vandenilį, siekiama patalpinti kuo didesnį vandenilio kiekį, kuo mažesniame
tūryje ir kuo lengvesnėse vandenilio saugojimo sistemose. Esant kambario temperatūrai ir
atmosferos slėgiui 1 kg vandenilio užima 11 m3 tūrį. Norint sumažinti vandenilio tankį reikia
dujas suspausti arba suskystinti arba sumažinti atstumą tarp vandenilio atomų, sudarant
vandenilio ir kitų medžiagų junginius. Kitas labai svarbus reikalavimas vandenilio saugojimo
sistemoms – galimybė tūkstančius kartų pripildyti ir „išimti“ vandenilį.
Vandenilio saugojimas yra vienas iš rimčiausių iššūkių medžiagų inžinerijos
specialistams. Kompleksinėse vandenilio saugojimo sistemose reikia panaudoti medžiagas,
kurios lengvai reaguoja ir visiškai nereaguoja su vandeniliu.
VANDENILIO SAUGOJIMO METODAI

1 lentelėje pateikta JAV Energetikos departamento FreedomCar programos
pagrindiniai reikalavimai vandenilio saugojimo sistemoms, kuriuos numatoma pasiekti iki
2010 metų. Ši programa pagrinde susijusi su transporto sektoriumi ir numato, kad
automobiliuose turi būti saugoma iki 5,6 kg vandenilio, su kuriuo bus galima nuvažiuoti ne
mažiau kaip 500 km atstumą.
Savybės
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1 lentelė. JAV Energetikos departamento FreedomCar programos tikslai
Dabartiniu metu žinomi šeši pagrindiniai metodai, kaip saugoti reikiamą transportui
vandenilio kiekį: aukšto slėgio dujų cilindrai; suskystintas vandenilis kriogeninėse sistemose,
adsorbuotas vandenilis ant labai didelio specifinio paviršiaus ploto medžiagų, metalų hidridai;
kompleksiniai junginiai, metalai ir kompleksiniai junginiai, turintys vandens. Visi vandenilio
saugojimo metodai apibendrinti 4 paveiksle.

4 pav. Vandenilio saugojimo metodai
Saugojimo metodai skirstomi į dvi pagrindines grupes: fizikiniai ir cheminiai. Tačiau nei
vienas šiuo metu egzistuojančių vandenilio saugojimo metodų, neatitinka kompleksinių
technologinių-ekonominių reikalavimų. Pasaulyje intensyviai vykdomi tyrimai, siekiant
sumažinti vandenilio saugojimo sistemų savikainą ir supaprastinti jau naudojamas
technologijas, išlaikant aukštus saugumo standartus.

5 pav. Vandenilio saugojimas autotransporte
Palyginant realius vandenilio saugojimo pavyzdžius (5 pav.), reiktų pastebėti, kad saugant
vandenilį slėgiminiuose induose, reikalingas didelis slėgis (daugiau nei 200 bar) ir saugojimo
sistema užima pernelyg didelį tūrį. Panaudojant kriogenines sistemas – išauga energetiniai
nuostoliai (iki 30 %). Teoriškai optimaliausios vandenilio saugojimo sistemos, kuriose

naudojami metalo hidridai. Deja, norint saugoti 5 kg vandenilio, naudojant vieną geriausiai
ištirtų hidridų LaNi5H6 (1,4 % H2) sistemos bendras svoris gali siekti 400 kg. Taigi siekiant
sumažinti bendrą sistemos svorį, reikia panaudoti metalų hidridus, kurie gali efektyviai
saugoti žymiai didesnį vandenilio kiekį.
6 paveiksle pateikta vandenilio energetinė sistema, kuri šiuo metu jau naudojama
automobiliuose. Užpildant kuru, vandenilis paduodamas į hidrido talpyklą kur yra
absorbuojamas. Norint pradėti eksploatuoti transporto priemonę, talpykla pakaitinama, metalų
hidridai desorbuoja vandenilį ir kontroliuojamas vandenilio kiekis patenka į kuro elementą,
kur elektrocheminių reakcijų metu yra generuojama elektros energija, šiluma ir vandens garai.
Elektros energija naudojama elektros varikliui o šiluma gali būti toliau sėkmingai naudojama
tolimesniam hidrido talpos kaitinimui ir vandenilio desorbavimui.

6 pav. Vandenilio energetikos kompleksinė sistema
SLĖGIMINIAI INDAI
Daugelis vandeniliu varomų automobilių prototipų dabartiniu metu naudoja suspaustas
dujas. Vandenilio saugojimo talpose naudojamas iki 700 bar slėgis ir šios talpos yra apie
aštuonis kartus didesnės nei ekvivalentinį energijos kiekį talpinančios šiuolaikinės kuro
sistemos. Atsižvelgiant į tai, kad vandenilio kuro elementai gali būti du kartus efektyvesni nei
vidaus degimo varikliai, tai vandenilio talpos gali būti keturis kartus didesnės, kad užtektų
kuro nuvažiuoti tą patį atstumą.

7 pav. Vandenilio saugojimas slėgiminiuose induose
Aukšto slėgio, vandenilio saugojimo talpos yra labai sudėtingos struktūros (7 pav.). Jos
sudarytos iš daugelio sluoksnių ir atsižvelgiant į saugumo reikalavimus turi būti cilindrinės
formos. Šios vandenilio saugojimo sistemos, šiuo metu plačiausiai taikomos autobusuose,
kuriuose jos paprastai montuojamos ant stogo.
KRIOGENINĖS SISTEMOS

Dabartiniu metu, pasaulyje egzistuoja automobiliai naudojantys kriogenines vandenilio
saugojimo sistemas. Šios sistemos užima žymiai mažiau vietos nei suspausto vandenilio
atveju. Suskystintas vandenilis užima tik 14 ℓ/kg (10 MJ/ℓ). Bet vandenilis garuoja esant 253 C, ir norint panaudoti šias saugojimo sistemas reikia ekzotiškų super sandarių
kriogeninių talpų. Jei talpa prarastų sandarumą, vandenilis išgaruotų tiesiog iš stovinčio
automobilio.
Tiriama galimybė panaudoti kompleksines kriogenines sistemas, sandarinimo
problemos iki šiol nėra išsprestos. Manoma, kad šios sistemos geriausiai pasiteisintų miesto
transporte; autobusai būtų užpildomi naktį o dirbtų dieną.
Šiose sistemose taip pat egzistuoja dideli energetiniai nuostoliai: 10 % energijos
prarandama suspaudžiant vandenilį ir 30 % prarandama jį suskystinant. Taigi tai didina
suminius vandenilio nuostolius, kurie susidaro taip pat ir transportuojant vandenilį iki
užpildymo stočių.
VANDENILIO SAUGOJIMAS CHEMINIUOSE JUNGINIUOSE

Metalų hidridai
Vandenilis gali būti saugomas kietuose cheminiuose junginiuose. Vandenilis gaunamas
pakaitinus šiuos junginius, kartais panaudojus papildomas chemines reakcijas. Kieti hidridai
gali būti klasifikuojami į dvi pagrindines grupes. Pirmoji – reversiniai hidridai, kurie saugomi
automobilyje ir pakaitinus išskiria sukauptą vandenilį. Norint regeneruoti šiuos hidridus,
paduodamas vandenilis esant slėgiui didesniam nei darbinis ir temperatūrai žemesnei nei
desorbcijos. Antroji – tai hidridai, kurių regeneravimas yra technologiškai sunkiai
realizuojamas ar ekonomiškai nenaudingas.

8 pav. Abibendrinti vandenilio saugojimo metodų duomenys
Apibendrinti vandenilio saugojimo metodų duomenys pateikti 8 paveiksle. Šiame
paveiksle pateikti pagrindiniai metalų hidridų techniniai duomenys ir palyginti su JAV
Energetikos departamento tikslais numatomais pasiekti 2010 metais. Matome, kad nei vienas
dabartiniu metu gerai ištirtas metalų hidridas neatitinka keliamų techninių reikalavimų.
Vienas iš perspektyviausių metodų saugoti vandenilį kietuose kūnuose yra reversiniai
metalų hidridai. 2 lentelėje pateikta, dabartiniu metu intensyviai tyrinėjami metalų hidridai,
naudojami vandenilio saugojimui. Daugelis iš šių hidridų gali sėkmingai saugoti daugiau nei 6
masės % vandenilio.
2 lentelė. Tūrinis ir gravimetrinis vandenilio tankis metalų hidriduose
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Faktiškai, hidridai gali saugoti daugiau vandenilio tūrio vienete nei suskystintas vandenilis (9
pav.) ir kai kurie iš jų, pvz. LaNi5H6, gali desorbuoti vandenilį temperatūroje artimoje
kambario temperatūrai. Šis hidridas gali adsorbuoti ir desorbuoti vandenilį 5–10 min
laikotarpyje.

(a)

(b)

c)

9 pav. Vandenilio dujos (a), metalo hidridas (b) ir suskystintas vandenilis (c)
Vandenilis dujinėje fazėje sudaro H2 molekules, ir norint sumažinti atstumus tarp šių
molekulių reikalingi dideli slėgiai. Vandenilis suskystintoje būsenoje suformuoja molekulių
klasterius. Metalų hidriduose, vandenilis suformuoja junginius su metalinės matricos atomais
ir atstumai tarp vandenilio atomų mažiausi, lyginant visas tris saugojimo technologijas.

10 pav. MgH2 gardelė
Vienas iš didžiausių iššūkių, norint masiškai pradėti naudoti metalų hidridus vandenilio
saugojimui – bendra saugojimo sistemos masė. Pavyzdžiui, kosmoso technologijose plačiai
taikomas LaNi5H6 gali saugoti tik 1,4 % vandenilio. Taigi, norint išsaugoti 5 kg vandenilio
reikia turėti 360 kg LaNi5H6. Geresnė medžiaga – MgH2, kuris gali saugoti 7,6 % vandenilio
ir kuriame vandenilio atomai įsiskverbia į magnio gardelę (10 pav.), bet vandenilio
desorbcijos temperatūra iš šio cheminio junginio siekia apie 350 ºC ir hidrido sintezė
vykdoma esant apie 300 ºC.

Anglies nanovamzdeliai
Anglies nanovamzdelių taikymas vandenilio saugojimui plačiai tyrinėjamas nuo 1997
metų. Mokslinėje literatūroje, yra duomenų, kad buvo sėkmingai gauti anglies nanojunginiai,
kuriuose vandenilis gali sudaryti nuo 3 iki 67 % bendro svorio. Daugeliu atveju, norint
prisotinti anglies nanojunginius vandeniliu naudojamas apie 100 bar vandenilio slėgis; keliais
atvejais tyrėjai teigia apie galimą vandenilio saugojimą, esant atmosferos slėgiui. Dauguma
šių teiginių nepatvirtinti tarplaboratoriniais tyrimais.
Vienok egzistuoja eksperimentiniai tyrimai, parodantys, kad esant 120 bar vandenilio
slėgiui, anglies nanostruktūros gali absorbuoti iki 8 % vandenilio, esant kriogeninėms
temperatūroms. Medžiagų prisotinimo vandeniliu fizikinės adsorbcijos metu, esant kambario
temperatūrai galima saugoti tik 0,7 % vandenilio. Norint išsaugoti iki 8 % (1 vandenilio
atomas/1 anglies atomas) esant kambario temperatūrai reikalingi iki šiol nežinomi anglies ir
vandenilio ryšio mechanizmai. Daugelis vandenilio saugojimo metodų buvo tikrinti keliose
laboratorijose ir nebuvo patvirtinti.

Vandenilio saugojimo tyrimai Lietuvoje
Vandenilio saugojimo mokslo tiriamieji darbai Lietuvoje vykdomi nuo 2000 m. Šie darbai
iš esmės susiję su nanokristalinių metalų hidridų sinteze, gautų junginių analize bei
hidrinimo/dehidrinimo procesų modeliavimu. Eksperimentiniai darbai atliekami Lietuvos
energetikos institute, Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijoje, fizikinių procesų
modeliavimas – Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos katedroje. Mokslininkai aktyviai
dalyvauja Tarptautinės energetikos agentūros, vandenilio taikymo sutarties 17-ios grupės:
„Kietos ir skystos būsenos vandenilio saugojimo medžiagos“ veikloje. 2002–2004 metais,
bendradarbiaujant su Sandia National Laboratories (JAV), buvo sėkmingai susintetintos ir
ištirtos Mg-alanato plonasluoksnės struktūros. Mg-alanatas gali saugoti iki 8,2 % vandenilio,
esant apie 150 ºC desorbcijos temperatūrai. Norint taikyti šį vandenilio saugojimo junginį
transporte išlieka hidrido reversiškumo problema: suformavus ir dehidrinus Mg-alanatą,
susiformuoja sudėtingi Mg-Al lydiniai, kuriuos sunku dar kartą prisotinti vandeniliu. Vykdyti
darbai Mg-alanatų srityje buvo finansuojami JAV Energetikos departamento lėšomis. Nuo
2003 metų, LEI ir VDU mokslininkai aktyviai bendradarbiauja su Stokholmo, Poitiers
(Prancūzija) ir Londono universitetų, Norvegijos energetikos instituto bei ES Komisijos
Energetikos instituto (European Commission - DG JRC Institute for Energy) mokslininkais.
Dalyvauja keturiuose 6BP programos projektuose susijusiuose su vandenilio saugojimo
medžiagų sinteze ir savybių analize. Vykdant vieną iš šių projektų (Marie Curie Hydrogen
Storage Research Training Network „HyTRAIN“) buvo priimtas doktorantas Emmanuel
Wirth (Prancūzija), kuris atlieko Mg-Ni nanokristalinių hidridų sintezės mokslo tiriamuosius
darbus LEI ir VDU, o jų savybes ištirė ES Komisijos Energetikos institute. 2008 m. jis
sėkmingai parengė ir apgynė daktaro disertacija VDU.
GENERUOJANČIOS

ENERGIJĄ
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ENERGETIKOS

TECHNOLOGIJOS (VANDENILIO KURO CELĖS)
Vandenilio kuro celė yra elektrocheminis įrenginys, kuris naudodamas vandenilį ir
deguonį gamina elektros energiją. Kuro celių struktūra yra artima baterijų struktūrai, tik jos
nereikia pakrauti ir ji “nenusėda”, dirba tiek laiko kiek vandenilis ir deguonis yra

nenutrūkstamai paduodami. Šiuose įrenginiuose vandenilio konversija į energiją vyksta be
degimo proceso, pasižymi dideliu efektyvumu, neteršia aplinkos, nesukelia triukšmo ir
vibracijų.
Vandenilio kuro celės mokslui yra žinomos jau daugiau nei 160 metų. 1838 metais
William Grove sukūrė bateriją, kuri buvo pavadinta “Grove celė”. Šioje celėje vykdavo
reversinis vandens elektrolizės procesas. Keraminės kuro celės atsirado 1899 metais, Nernstui
atradus kieto oksido elektrolitus. Nuo 1945 metų, trys mokslinės grupės (JAV, Vokietijos ir
buvusioje TSRS) intensyviai dirbo vandenilio kuro celių srityje. Šio darbo pasekoje atsirado
Siemens ir Pratt&Wittney kuro celių koncepcijos. Vandenilio kuro celės, buvo plačiai
pritaikytos NASA Apollo programoje 1960 metais. Nuo 1980 metų JAV, Kanados ir
Japonijos vyriausybės labai padidino vandenilio energetikos programų finansavimą.
Dabartiniu metu intensyviai kuriamos vandenilio energetikos technologijos, kurios leistų
panaudoti vandenilį, kaip energijos šaltinį stacionariose elektros energijos generavimo
sistemose ir visų rūšių transporte.
Vandenilio kuro celių tipai ir pagrindiniai jų bruožai
Vandenilio kuro celės klasifikuojamos pagal elektrolito, naudojamo kaip jonų
laidininko, chemines charakteristikas. Pagrindiniai kuro celių tipai, pagrindiniai technologiniai
parametrai, naudingumo koeficientai pateikti 3 lentelėje.

3 Lentelė
Pagrindiniai kuro celių tipai
Celės tipas

Elektrolitas

Darbinė

Kuras

Oksidatorius

temperatūra
Šarminė

KOH

50-200 0C

(AFC)
Tiesioginė

Naudingumo
koeficientas

Grynas

O2/oras

50-55 %

vandenilis
Polimeras

60-200 0C

Metanolis

O2/oras

40-55 %

Fosforo

160-210 0C

Vandenilis iš O2/oras

40-50 %

metanolio
(DMFC)
Fosforo

rūgšties

rūgštis

alkoholio

(PAFC)
Sieros rūgštis

Sieros

80-90 0C

rūgšties

Alkoholis ar O2/oras

40-50 %

negrynas
vandenilis

Protonų

Polimeras,

mainų

protonų mainų

vandenilis iš

membranos

membranos

metanolio

50-80 0C

Negrynas

O2/oras

40-50 %

CO2/O2/oras

50-60 %

O2/oras

45-60 %

O2/oras

45-60 %

(PEMFC)
Išlydyto

Išlydytos

karbonato

druskos

630-650 0C

Vandenilis,
anglies

(MCFC)

monoksidas,
natūralios
dujos.

Kietakūnio

Keramikos;

oksido

YSZ

elektrolito

perovskitai

600-1000 0C
ir

Gamtinės
dujos

ar

propanas

(SOFC)
Protoninės

Plonasluoksnė

keramikos

bario

(PCFC)

oksido

cerio

600-700 0C

Grynas
vandenilis

membrana

Dabartiniu metu didžiausias dėmesys yra skiriamas protonų mainų membranos kuro
celėms (PEM) ir SOFC vandenilio kuro celėms. PEM pagrinde naudojamos transporte. SOFC
yra naudojamos stacionariuose elektros energijos gamybos įrenginiuose ir manoma, kad
SOFC turi didžiausią potencialą pasaulinėje rinkoje. Pagrindiniai SOFC privalumai:
1. SOFC turi didžiausią naudingumo koeficientą (paduodamo kuro ir gaunamos elektros
energijos santykis).
2. SOFC galima panaudoti įvairias kuro rūšis: gryną vandenilį, natūralias dujas, propaną.
3. SOFC konstrukcijoje nėra judančių dalių ir darbo metu, nėra triukšmo, vibracijų ir gali
būti instaliuojama pvz. gyvenamo namo viduje.

4. SOFC darbo metu, kaip šalutinis produktas susidaro didelis šilumos kiekis, kuris gali
būti naudojamas kombinuoto ciklo įrenginiuose.
5. Gaminant SOFC nenaudojami taurieji metalai ir medžiagų kainos nėra aukštos.
6. SOFC darbo metu sukuria labai mažą anglies junginių emisiją.
7. Pradiniai tyrimai parodė, kad SOFC potencialiai ilgaamžiška: 40000-80000 h.
Kietakūnio oksido vandenilio kuro celės (SOFC) veikimo principas ir panaudojimas
SOFC yra sudaryta iš trijų aktyvių elementų: anodo arba kuro elektrodo, kietakūnio
oksido elektrolito, katodo arba oro elektrodo (11 pav.).

Naudingas galingumas

Išmetimas
Iš oro
Kuras
Elektrolitas
Deguonies įvadas
Vandenilio įvadas

Anodo arba kuro
elektrodas

Katodas arba oro
elektrodas

11 pav. SOFC su joniniu deguonies laidumu schematinė diagrama.

SOFC darbo metu vandenilis yra paduodamas į anodą, deguonis (paprastai iš oro)
paduodama į katodą. Deguonies molekulės elektrodo srityje redukuojamos ir gaunami
deguonies jonai. Šie jonai migruoja per kietą elektrolitą prie kuro elektrodo, kur reaguojant su
H2 ar CO susidaro H2O ar CO2 ir elektronai.

Anodinės reakcijos:
2H2+2O2-→2H2O+4earba
2CO+2O2-→2CO2+4e-,
arba
CH4+4O2-→2H2O+CO2+8e-;
Katodinė reakcija:
O2+4e-→2O2Generuojant elektros energiją naudojant SOFC, dabartiniu metu pasiekiama 70 %
efektyvumas ir kaip antrinis produktas gali būti panaudojama susidaranti šiluma. SOFC gali
naudoti labai įvairias kuro rūšis, nuo saulės energija generuojamo vandenilio iki metanolio,
nuo biomasės iki dujofikuotos anglies. Ateityje SOFC gali būti sėkmingai naudojamos šiose
srityse:
 Sritys, kur reikalingas didelis elektros energijos tiekimo patikimumas: kompiuterių,
komunikacijų centrai, aukštųjų technologijų gamybos įmonės;
 Siekiant sumažinti atskirų regionų aplinkos užterštumą: intensyvaus transporto miesto
teritorijos, gamyklų teritorijos, aerouostai, zonos, kuriose taikomi ypatingi emisijos
standartai;
 Zonos, kurios yra nutolusios nuo elektros energijos tiekimo tinklų ir vietovės, kuriose
elektros energijos tinklai yra perkrauti.
 Vietovės, kuriose metanolį galima gauti iš biomasės: šiukšlių perdirbimo įmonės,
šiukšlių saugyklos.

Palankios teisinės ir ekonominės aplinkos sukūrimas vandenilio energetikos technologijų
vystymui bei įvedimui į rinką

Vandenilio energetikos technologijos turi didžiulį potencialą užtikrinant energijos
tiekimo saugumą ir patikimumą bei mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Šių

technologijų realus panaudojimas priklauso ne tik nuo mokslinių atradimų technologiniame
lygmenyje, bet ir nuo valstybės vykdoma politika siekiamų tikslų, palankios teisinės ir
ekonominės aplinkos sukūrimo šių technologijų vystymui bei įvedimui į rinką.
Vandenilio energetikos technologijų svarba įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos
energetikos politikos tikslus
Lietuvos energetikos politiniai tikslai ir šių tikslų siekimo priemonės nustatytos
Lietuvos nacionalinėje energetikos strategijoje. Siekdama tapti Europos Sąjungos nare
Lietuva priderino nacionalinę energetikos politiką prie Europos Sąjungos energetikos
politikos, todėl nėra pagrindo atskirai nagrinėti Europos Sąjungos ir Lietuvos energetikos
politikos tikslus.
Energijos tiekimo patikimumo užtikrinimas yra vienas iš pagrindinių Europos
Sąjungos energetikos politikos tikslų. Siekiama, kad energijos tiekimo patikimumo ilgalaikė
strategija

užtikrintų

piliečių

gerovę

bei

nekliudomą

ekonomikos

funkcionavimą,

nenutrūkstamą energijos produktų pasiekiamumą rinkoje kaina prieinama visiems vartotojams
(privatiems bei komerciniams), atsižvelgiant į aplinkos apsaugos reikalavimus ir siekiant
tvaraus vystymosi.
Nenutrūkstamas energijos produktų pasiekiamumas rinkoje visiems vartotojams
prieinama kaina ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasis yra du pagrindiniai energijos
tiekimo patikimumo koncepcijos elementai.
Užtikrinant energijos produktų pasiekiamumą rinkoje, Europos Sąjungos silpnoji pusė
yra jos didelė priklausomybė nuo energijos šaltinių importo. Europos Sąjunga 50 proc. savo
energetinių poreikių 2000 m. tenkino iš importuojamų energijos šaltinių, kas sudarė 6 proc.
viso Europos Sąjungos importo. Buvo nustatyta, kad, jei nebus imtasi radikalių priemonių po
20-30 metų ši priklausomybė išaugs iki 70 proc [17]. Didelis energijos šaltinių importas yra
susijęs ne tik su komercine rizika būdinga tarptautinei prekybai, bet ir šalių, iš kurių
importuojami energijos šaltiniai politine rizika, todėl tai yra nesuderinama su siekiu užtikrinti
nenutrūkstamą energijos produktų pasiekiamumą rinkoje prieinama kaina.
Priklausomybė

nuo

energijos

šaltinių

importo

gali

būti

mažinama

juos

diversifikuojant, t.y. didinat turimų energijos šaltinių skaičių. Paveiksle Nr. 12 pateikiama
Europos Sąjungos procentinis energijos šaltinių naudojimas. Rinkoje esant įvairiems energijos

šaltiniams ar technologijoms, galinčioms konkurencinėmis sąlygomis gaminti energiją,
sumažėtų ne tik ekonomikos priklausomybė nuo energijos šaltinių importo, bet ir nuo atskirų
energijos šaltinių kainos ir kiekio svyravimo.

Kietas kuras
15%

23%

6%

15%

41%

Nafta ir jos
produktai
Gamtinės
dujos
Atominė
energija
Atsinaujinantys
šaltiniai
energijos

12 pav. Europos Sąjungos procentinis energijos šaltinių naudojimas, procentais (2005 m.)
Naujų ir atsinaujinančių energijos šaltinių ir su jais susijusių technologijų vystymas
yra labai susijęs su Europos Sąjungos vykdoma politika ir iškeltais tikslais aplinkos apsaugos
srityje. Europoje 94 proc. žmogaus sukeltos CO2 emisijos yra susiję su energetikos sektoriaus
veikla .
Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politika grindžiama Jungtinių tautų bendrijos
klimato kaitos konvencijos bei Kyoto protokolo , Baltųjų ir Žaliųjų puslapių nuostatomis,
Direktyva skatinančia elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir kitais
norminiais aktai bei įvairiomis programomis. Šiuose dokumentuose išryškintas siekis
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją bei numatyti šio tikslo įgyvendinimo
būdai panaudojant naujus ir atsinaujinančius energijos šaltinius. Vandenilio energetikos
technologijos gali tapti esminėmis sprendžiant iškeltus tikslus.

2.2.Vandenilio energetikos technologijų standartizacija

Kuriantis naujoms vandenilio energetikos technologijoms būtina užtikrinti saugų ir
sklandų jų funkcionavimą bei platų komercinį taikymą. Šį tikslą galima pasiekti tik sukūrus
standartus ir įteisinus privalomą jų laikymąsi, todėl vandenilio energetikos technologijų
standartizacija šiandien yra prioritetinis uždavinys.
Galima išskirti šešias pagrindines sritis, kurios turi būti standartizuotos:
1. Kuro celių ir vandenilio energijos panaudojimas pastatuose: instaliacijos ir sujungimo
standartizavimas; vandenilio saugojimas.
2. Vandeniliu užpildomi automobiliai: saugumo standartai; vandenilio bakai.
3. Vandeniliu užpildanti įranga.
4. Remonto paslaugų teikimas: sertifikatai ir apmokymas.
5. Vandenilio transportavimas
6. Kilnojami bakai: vandenilio bakai; standartai bakų užpildymo sistemoms.
Standartizacijos projektai susiję su vandeniliu užpildomais automobiliais jau yra
paruošti bei pateikti Europos Sąjungos institucijoms. Jais siekiama pasauliniu mastu
suvienodinti reikalavimus vandenilio energetikos technologijoms automobiliuose.
Patvirtinus standartus, atsirastų aiškūs reikalavimai taikomi vandenilio energetikos
technologijoms, o tai leistų vandeniliu varomų automobilių gamintojams bei infrastruktūros
plėtotojams sutaupyti daug lėšų. Daugumai šalių būtų pagrindas pirmą kartą patvirtinti teisės
aktus, įteisinančius vandeniliu varomus automobilius ir jų užpildymą vandeniliu viešose kuro
kolonėlėse. Manoma, kad teisės aktais patvirtintų standartų reikės jau 2010 m.
2.3.Vandenilio energetikos technologijų tyrimo ir vystymo finansavimas
Naujų technologijų vystymą finansuoja valstybė ir privatūs asmenys. Kuo didesnę
komercinę naudą bei kuo greičiau tikimasi įvesti į rinką naujas technologijas, tuo daugiau į šių
technologijų vystymą investuoja privatūs asmenys. Valstybės investicijų dydis atspindi naujų
technologijų vystymo vietą valstybės politikoje bei viešo intereso buvimą.
Standfordo tyrimo institute 1976 m. atliktame tyrime “Vandenilio energetikos
ekonomika, jos preliminarus įvertinimas” buvo padaryta išvada, kad “…vandenilio
energetikos įgyvendinimas yra ilgalaikė opcija, kuri užims daugiau laiko, nei tenkintų privatų
sektorių, todėl vandenilio energetikos vaidmuo…ekonomikoje priklauso nuo valstybės
politikos”. Taigi, kol vystomos vandenilio energetikos technologijos turėjo tik ilgalaikę

potencialią naudą, bet nepatvirtino komercinio potencialo, jos pagrinde buvo finansuojamos
valstybės.
Šiandien

vandenilio

energetikos

technologijų

vystymą

pagrinde

finansuoja

automobilių ir energijos gamintojai, įvertinę pavojus ir galimybes, kurias jiems siūlo
besivystanti vandenilio energetika. Tokią išvadą leidžia daryti skaičiai rodantys, kad bendrai
per 2001 m. Europos Sąjungos valstybės paskyrė 200 mln. eurų,. Jungtinės Amerikos
Valstijos - 150 mln. eurų, tuo tarp kai vien tik Daimler Chrysler per 4 metus investavo 1600
milijonų eurų. Privatus sektorius į vandenilio energetikos technologijų vystymą investuoja
maždaug tris kartus daugiau pinigų nei valstybė [24].
Tokios įmonės kaip Daimler Chrysler, Ballard Power System, General Motors, Shell,
Toyota, Suzuki siekdamos efektyvaus technologijų vystymo finansavimo, pradėjo pasaulinio
masto bendradarbiavimą, kuris yra labai svarbu, nes nei viena valstybė ar kompanija neturi
pakankamai resursų vandenilio energetikos technologijų konkurencingumui pasiekti.
Didelės privataus sektoriaus investicijos leidžia daryti prielaidą apie vandenilio
energetikos technologijų efektyvumą bei greitą jų panaudojimą komerciniais tikslais.
Manoma, kad pirmosios vandenilio energetikos technologijos bus įvestos į rinką 2004 - 2010
metais. Valstybinės investicijos išlieka labai svarbios, nes leidžia vystyti technologijas, kurių
atsipirkimo periodas yra ilgesnis ir turi didesnę komercinę ir technologinę riziką.

Vandenilio energetikos technologijų įvedimas į rinką

Vandenilio energetikos technologijų kaštai didesni nei tradicinių energetinių
technologijų. Valstybė turi sukurti mechanizmą skatinantį jų atėjimą į rinką ir tolesnį
vystymąsi. Lanksti mokesčių politika, tiesioginė valstybės parama bei didelių komercinių
projektų finansavimo schemos sukūrimas yra kertiniai akmenys, kuriuos įgyvendinus, galima
būtų tikėtis greito vandenilio energetikos atėjimo į rinką ir įsitvirtinimo joje. Visi šie
elementai yra labai susiję vienas su kitu, todėl turi būt vertinami kompleksiškai.
Vienas iš šio mechanizmo elementų yra palanki mokesčių politika. Šiuo metu Europos
Sąjunga nevykdo vieningos mokesčių politikos energetikos sektoriuje, nes į jos reguliavimo
sferą neįeina energijos šaltinių ar jų produktų (išskyrus naftos produktus) apmokestinimo
nustatymas. Tačiau Europos valstybės suprasdamos mokesčių reikšmę kuriant bendrą

energijos rinką, jau pradėjo derybas dėl direktyvos, kuri harmonizuotų nacionalines mokesčių
sistemas energetikos sektoriaus srityje. Taip pat jau yra paruoštas direktyvos projektas,
kuriame numatytos didelės mokesčių lengvatos energijai gautai panaudojant vandenilio
energetikos technologijas. Prie vandenilio energetikos vystymo prisidėtų taršos mokesčio
įvedimas bei lengvatiniai mokesčiai investicijoms į vandenilio energetikos technologijas,
palanki investicijų nusidėvėjimo skaičiavimo metodika.
Vandenilio kuro celių gaminamai energijai gali būti taikomas skatinimo modelis,
naudojamas elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos
šaltinius, t.y. privalomas pagamintos energijos supirkimas ir energijos pardavimo kainos
nustatymas.
Kitas svarbus elementas yra palankios aplinkos investicijoms į vandenilio energetikos
technologijas sukūrimas. Investicijos į mažai žinomas technologijas yra rizikingos, o tai labai
padidina investicijų kainą. Šalies ekonominės reformos gali sukurti palankią ekonominę
aplinką investicijoms, bet tai nemažina technologinės rizikos. Jos mažinimo schemos
dideliems investiciniams projektas į vandenilio energetikos technologijas turėtų būti sukurtos
tarptautinime lygmenyje.
Pasaulinės energetikos tarybos ataskaitoje “Pasaulinio energetikos sektoriaus
finansavimas” buvo padaryta išvada, kad daugumai energetinių projektų yra adekvatūs
tarptautiniai ir vietiniai finansavimo ištekliai. Svarbu sukurti mechanizmą, kurio pagalba šios
investicijos būtų pritraukiamos.

