Hidrogenul – combustibilul viitorului? Argumente pro şi contra.
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Abstract:

THE HYDROGEN – THE FUTURE’S FUEL – PRO AND CONTRA ARGUMENTS
Hidrogenul este elementul cel mai prezent în Univers şi este, de asemenea şi elementul ce are cea mai mare energie pe
unitatea de greutate. Celula de combustie transformă hidrogenul sau combustibilii pe bază de hidrogen direct în
energie electrică şi în căldură prin reacţia electrochimică a hidrogenului cu oxigenul. Articolul prezintă după un scurt
istoric şi o descriere a principiilor generale ce stau la baza celulei de combustie un bilanţ energetic al fenomenelor
implicate, urmând ca mai apoi să propună soluţii de utilizare eficientă şi direcţii de cercetare ulterioară.
Hydrogen is the most present element in the Universe, and, at the same time, it is the element having the biggest energy
per mass unit. A fuel cell converts hydrogen, or hydrogen-containing fuels, directly into electrical energy plus heat
through the electrochemical reaction of hydrogen and oxygen into water. This paper presents. After a brief description
of the main principles at the base of the fuel cells and a brief history of their development, some considerations on the
estimation of such a system’s efficiency, followed by some proposals regarding the efficient use of hydrogen as a fuel
and regarding of possible future research development.

1.

INTRODUCERE

Dacă secolul 19 a fost secolul motorului cu aburi, secolul 20 a fost secolul motorului cu ardere
internă, multe voci afirmă că este foarte probabil ca secolul 21 să fie secolul celulei de combustie.
Celulele de combustie sunt în prezent din ce în ce mai cercetate, considerându-se că acestea
revoluţionează modalităţile de producere a energiei. Ele folosesc drept combustibil hidrogenul,
asigurând totodată posibilitatea de generare a unei energii electrice „curate”, cu protecţia şi chiar
îmbunătăţirea parametrilor mediului înconjurător.
Prin definiţie, celula de combustie este o celulă electrică, care, spre deosebire de celulele
acumulatoarelor, poate fi alimentată în mod continuu cu combustibil, astfel încât puterea electrică de
la ieşirea acestei pile, celule electrice se poate menţine pe un timp nedefinit (Connihan, 1981).
Celula de combustie transformă hidrogenul sau combustibilii pe bază de hidrogen direct în energie
electrică şi în căldură prin reacţia electrochimică a hidrogenului cu oxigenul. Procesul este inversul
electrolizei:

2  H 2  O2  2  H 2 O  energie

(1)

Datorită faptului că în cazul celulei de combustie gazele de hidrogen şi de oxigen sunt transformate
printr-o reacţie electrochimică în apă, aceasta are considerabile avantaje faţă de motoarele termice:
randament mai ridicat, funcţionare practic silenţioasă, lipsa emisiilor poluante în cazul în care
combustibilul este chiar hidrogenul. Iar în cazul în care hidrogenul este produs din surse de energie
regenerabile, puterea electrică astfel obţinută este într-adevăr sustenabilă.

Hidrogenul este elementul cel mai prezent în Univers şi este, de asemenea şi elementul ce are cea
mai mare energie pe unitatea de greutate. Totuşi gazul de hidrogen nu există în stare liberă în mod
natural pe Pământ. El se găseşte numai în compuşi, cum ar fi apa.
Hidrogenul este, aşadar un combustibil sintetic – este necesară sinteza, obţinerea acestuia, pentru a
putea apoi să-l utilizăm ca un combustibil. Sinteza hidrogenului prin electroliză implică investirea
unei cantităţi de energie cel puţin egală cu căldura (entalpia) de formare:

 f H 0  286kJ mol 1

(2)

Această valoare corespunde Capacităţii Calorice Superioare (HVV)a hidrogenului. Capacitatea
Calorică Superioară (referită în cele ce urmează HVV) a unui combustibil este definită ca fiind
cantitatea de căldură eliberată de unitatea de cantitate aflată la temperatura iniţială de 25 ˚C, atunci
când acel combustibil este ars şi apoi produşii de ardere revin la temperatura de 25 ˚C. HVV se
determină experimental într-un calorimetru în care se pune într-un rezervor de oţel la temperatura de
25 ˚C un amestec stoichiometric de combustibil şi oxidant (de exemplu doi moli de hidrogen şi un
mol de oxigen). Se porneşte reacţia exotermă iar apoi, produsul reacţiei – apa -, precum şi vasul de
reacţie sunt aduse la temperatura de 25 ˚C, determinându-se HVV ca fiind cantitatea de căldură
degajată. Acelaşi procedeu permite şi determinarea Capacităţii Calorice Inferioare (referită în cele ce
urmează ca LHV), dacă procesul de răcire se întrerupe la temperatura de 150 ˚C (valoare arbitrară a
temperaturii), recuperându-se numai parţial energia de reacţie.
Este interesant de urmărit în tabelul 1 diferenţa dintre cele două capacităţi calorice pentru diferiţii
combustibili.

Combustibil

HHV(MJ/kg) LHV(MJ/kg) HHV/LHV LHV/HHV

Cărbune

34.1

33.3

1.024

0.977

Oxid de carbon

10.9

10.9

1.000

1.000

Metan

55.5

50.1

1.108

0.903

Gaz natural

42.5

38.1

1.115

0.896

Propan

48.9

45.8

1.068

0.937

Benzină

46.7

42.5

1.099

0.910

Combustibil Diesel 45.9

43.0

1.067

0.937

120.1

1.182

0.846

Hidrogen

141.9

Tabelul 1.: Valorile capacităţilor calorice pentru diferiţii combustibili
2.

SCURT ISTORIC AL CELULELOR DE COMBUSTIE

Prima celulă de combustie a fost realizată în anul 1839 de avocatul şi omul de ştiinţă amator Sir
William Groove, care a descoperit accidental principiul celulei de combustie în timpul unei
experienţe de electroliză, atunci când a decuplat bateria de la dispozitivul de electroliză şi a atins cei
doi electrozi. El a denumit „bateria cu gaz” această celulă, care consta din electrozi de platină
amplasaţi în tuburi ce conţineau gaz de hidrogen şi, respectiv de oxigen tuburi scufundate în acid
sulfuric diluat. Tensiunea generată era în jurul valorii de 1 V. Ceva mai târziu, Groove a legat în
serie mai multe asemenea baterii cu gaz şi a folosit această sursă de tensiune astfel obţinută pentru
alimentarea electrolizorului care separa hidrogenul de oxigen (Figura 1). Datorită problemelor de
coroziune a electrozilor şi a instabilităţii materialelor utilizate, celula de combustie a lui Groove nu a
dat rezultate practice. Tocmai din acest motiv, cercetările în domeniu s-au lăsat mulţi ani aşteptate.

Figura 1.: Bateria cu gaz a lui Sir William Groove, prima celulă de combustie.

Studiul mai serios al celulelor de combustie a continuat în anii 1930, care după lungi ani de
cercetare a produs prima celulă de combustie practică, ce folosea un electrolit alcalin (KOH) în locul
acidului sulfuric diluat şi electrozi din nichel poros sinterizat, ce permiteau difuzarea gazului.
Ulterior cercetările au fost aprofundate, iar în anii 1960 au fost dezvoltate primele celule de
combustie pentru navele spaţiale. Celulele de combustie alcaline prezintă avantajul unui raport
putere/greutate mai bun, dar prezintă dezavantajul faptului că dioxidul de carbon otrăveşte
electrolitul. Dioxidul de carbon reacţionează cu ionii de hidroxid din electrolit şi formează un
carbonat, proces prin care se reduce concentraţia de ioni de hidroxid din electrolit şi se pierde din
randamentul celulei de combustie:
2 KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

(3)

Având în vedere complexitatea procesului de izolare a dioxidului de carbon din electrolitul alcalin,
în cadrul celulelor de combustie pentru aplicaţiile terestre sunt utilizaţi electroliţi care nu sunt
alcalini: celule de combustie cu oxizi solizi (SOFC), celule de combustie cu acid fosforic (PAFC),
celule de combustie cu carbonat topit (MCFC) şi celule de combustie cu membrană schimbătoare de
protoni (PEM).
3.

UTILIZAREA CELULELOR DE COMBUSTIE

Având în vedere faptul că celula de combustie converteşte combustibilul direct în electricitate, ea
este, prin definiţie, o tehnologie pentru vehiculele hibrid-electrice. Se aşteaptă ca randamentul
conversiei combustibil – energie sa fie de circa 50% în domeniul motoarelor pentru autovehicule. în
mod curent, insa, celulele de combustie sunt foarte scumpe deoarece ele nu se realizează în
producţie de masa, iar infrastructura pentru realimentarea autovehiculelor cu hidrogen nu este încă
larg răspândită. Un autovehicul cu celule de combustie poate sau să transporte propria rezervă de
hidrogen într-un rezervor sub presiune, sau să genereze hidrogenul pe măsura necesarului, într-un
reactor chimic - reformator. Motorul cu hidrogen este echipat cu baterii cu nichel-cadmiu care oferă
cele mai bune performanţe în ceea ce priveşte protecţia mediului şi capacitatea de stocare a energiei
pe unitatea de volum. Bateria cu nichel-cadmiu este formată din trei celule separate bine protejate,
iar vehiculul va putea să continue să funcţioneze dacă una din cele trei celule se defectează. O
caracteristica constructivă a autovehiculului cu motor cu hidrogen este integrarea celulei de
combustie cu tehnologia de electronizare sistemică a funcţionării autovehiculului şi motorului, care
va înlocui sistemele anterioare predominant mecanice de control al direcţiei, frânării, accelerării etc.,
rezultând câştig de spaţiu în compartimentul motor, performanţe sporite, ce pot fi programate prin
software. Firma General Motors, identificând aceste noi oportunităţi, a expus în septembrie 2002, la
Expoziţia Auto de la Paris, un autovehicul care reprezintă noul concept denumit de ei Autonomy. In
Europa, Mercedes a anunţat că a cheltuit peste 20 milioane € pentru dezvoltarea tehnologiei de
automobile bazate pe celule de combustie cu hidrogen, depunând nu mai puţin de 200 de brevete.
O celulă de combustie converteşte aproximativ 50-60% din energia hidrogenului în energie
electrică, producând ca produs secundar numai apa fierbinte, la o temperatura de circa 250-300 ˚C,
considerată ca o temperatură ideală pentru încălzirea clădirilor. Fiecare vehicul dotat cu celule de
combustie ar putea deveni o centrală electrică mobilă de circa 30-40 kW. Întrucât vehiculul este
parcat aproximativ 90-95% din timp în spaţii locuite, el ar putea fi racordat la reţeaua clădirii, pentru
a furniza energie electric în reţea. Producerea energiei electrice prin celule de combustie şi folosirea
apei pentru încălzirea clădirilor ar putea deveni atât de ieftine încât ar putea concura cu energia
produsa în termocentrale sau în centrale nucleare. Firma europeană Vaillant – lider în tehnica
încălzirii – împreună cu firma americană Plug Power (specializată în producţia de celule de
combustie) a obţinut în 2001 certificarea construirii de centrale de încălzire bazate pe celule de
combustie. Mini-centrala termică de dimensiunile unui frigider produce 4 kWh electrici şi 9 kWh
echivalenţi de energie termică.
Desigur aplicaţiile sunt multiple şi – fără pretenţia exhaustivităţii sau a detalierii, enumerăm doar
câteva dintre ele: programul spaţial, domeniul militar, sisteme de stocare a energiei, generarea de
energie electrică şi de căldură în sisteme energetice staţionare decentralizate, surse de energie
portabile etc.
Celulele de combustie sunt clasificate de obicei după tipul electrolitului folosit. O excepţie este
celula de combustie directă cu metanol DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) care este o celulă de
combustie în care metanolul este introdus direct în anod. Electrolitul acestei celule de combustie nu
determină clasa din care face parte aceasta. O alta clasificare poate fi făcută în funcţie de
temperatura de funcţionare. Există astfel celule de combustie de joasă temperatură şi de înaltă
temperatură. Celulele de combustie de joasă temperatură sunt celulele de combustie alcaline AFC
(Alkaline Fuel Cell), celule de combustie cu membrană schimbătoare de protoni PEMFC (Polymer
Electrolyte Fuel Cell), celulele de combustie directe cu metanol DMFC (Direct Methanol Fuel Cell)
şi celule de combustie cu acid fosforic PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell). Celulele de combustie de
înaltă temperatură funcţionează la 600-1000°C. Aceste sunt de două tipuri: celule de combustie cu

carbonat topit MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell) şi celule de combustie cu oxizi solizi SOFC
(Solid Oxide Fuel Cell).

CONSIDERENTE
CU
PRIVIRE
LA
HIDROGENULUI DREPT COMBUSTIBIL

5.

RANDAMENTUL

UTILIZĂRII

În conformitate cu Legea lui Faraday,  f H 0 se poate exprima şi ca o diferenţă de potenţial electrochimic (tensiune standard):

U 00   f H 0 / ne  F  1,48V ,

(4)

unde ne  2 este numărul de electroni ce participă la conversie, iar F  96,485 Coulomb / mol este
constanta lui Faraday.
Numai o fracţiune din entalpia de formare  f H 0 este disponibilă pentru conversia reversibilă a
energiei în celulele de combustie. Această fracţiune este dată de energie liberă a lui Gibbs, care
pentru apa aflată la 25 ˚C este de:

 f G 0  237 kJ / mol .

(5)

Dacă transformarea energiei chimice în energie electrică s-ar derula în condiţii perfecte, teoretice
tensiunea ideală dezvoltată de celula de combustie pe bază de hidrogen ar fi aşadar la temperatura de
25 ˚C şi la presiunea de 1 atmosferă de 1,23 V. Având, însă în vedere faptul că în timpul
funcţionării sale, celula de combustie se încălzeşte la o temperatură de circa 80 ˚C, tensiunea aceasta
scade la circa 1,18 V. Există şi alţi factori care conduc la reducerea, diminuarea în continuare a
acestei tensiuni furnizate de celula de combustie. Tensiunea de la ieşirea celulei este o foarte bună
măsură a randamentului electric al respectivei celule de combustie. Principalele pierderi ce conduc
la diminuarea tensiunii electrice de la ieşirea celulei de combustie sunt următoarele:


Pierderile de activare ce se datorează energiei necesare pentru iniţierea reacţiei. Aceste
pierderi depind de catalizatorul utilizat. Cu cât mai bun este catalizatorul, cu atât mai mică
este energia de activare necesară. Platina este un catalizator excelent, dar există cercetări
pentru a descoperi şi materiale şi mai bune în acest sens. Un factor limitator este şi viteza
cu care poate să se deruleze reacţia. Reacţia catodică (reducerea oxigenului) este de circa
100 de ori mai lentă decât reacţia anodică, astfel că reacţia catodică este cea care limitează
drastic densitatea de putere.



Curenţii interni ai combustibilului din interiorul electrolitului dinspre anod către catod duc
la scăderea randamentului celulei de combustie.



Pierderile Ohmice datorate rezistenţei totale a diferitelor componente ale celulei de
combustie, care include rezistenţa materialului electrozilor, a membranei de electrolit şi a
diferitelor contacte.



Pierderile de concentraţie (transportul de masă) ce rezultă din diminuarea concentraţiei
gazelor de hidrogen şi de oxigen de la electrozi.

Datorită acestor pierderi, tensiunea de la bornele celulei de combustie cu electrolit de polimer ajunge
la circa 0,7 V, valoare care poate însă să se modifice în intervalul: 0,6 0,8 V în funcţie de curentul
debitat de reacţia electro-chimică. Tensiunea medie se consideră a fi de 0,75 V.
În consecinţă, energia medie eliberată prin reacţia unei singure molecule de hidrogen este
echivalentă cu producerea unei tensiuni la bornele celulei de 0,75 V, comparativ cu cei 1,48 V ce
corespund conţinutului real al moleculei de hidrogen. Aceasta înseamnă un randament mediu de:

0,75 V
 0,50  50% .
1,48 V

(6)

Este, însă necesar să fie luate în considerare şi alte pierderi. Combustibilul nu poate fi utilizat în
integralitate. Sistemele pe bază de celule de combustie consumă o parte (circa 10%) din
electricitatea generată. Toate aceste pierderi din sistem se pot considera că dau un randament de
90%, în ceea ce priveşte energia electrică de la ieşirea din sistem raportată la energia electrică de la
ieşirea celulei de combustie. Randamentul ce rezultă este, astfel:

  0,50  0,90  0,45  40% .
6.

(7)

OBŢINEREA HIDROGENULUI PENTRU CELULELE DE COMBUSTIE

Hidrogenul se obţine prin reacţia de electroliză. Se observă însă că bilanţul energetic nu este pozitiv
– este necesar să se investească mai multă energie în procesul de sinteză a hidrogenului decât
energia ce se obţine din utilizarea hidrogenului în celula de combustie. Totuşi, de ce merită atunci
studiată dezvoltarea celulelor de combustie şi a hidrogenului ca un combustibil al viitorului? Care ar
fi metodele prin care utilizarea hidrogenului ar putea deveni eficientă şi care ar fi avantajele acestei
utilizări?
Una dintre posibilităţi, pe care autorul o recomandă a fi cercetată şi pusă în practică este obţinerea
hidrogenului pe baza energiilor neconvenţionale, de exemplu prin alimentarea procesului de
electroliză, de sinteză a hidrogenului de la celule solare, de la sisteme de generare a electricităţii pe
baza energiei eoliene. Astfel investiţia este doar cea iniţială, în infrastructura de generare şi în cea de
transport a hidrogenului sintetizat. Avantajul pe care îl constituie în acest caz utilizarea
hidrogenului, inserarea în proces a celor două reacţii – a celeia de electroliză pentru sinteza
hidrogenului şi a celeia din celula de combustie de ardere a hidrogenului provine numai din faptul că
hidrogenul poate fi transportat. Dacă celulele solare şi sistemele eoliene sunt fixe şi nu permit în sine
stocarea energiei produse, introducerea în proces a hidrogenului face posibilă producerea şi folosirea
energiilor neconvenţionale tot timpul cât acestea sunt disponibile, îmbutelierea hidrogenului
sintetizat prin electroliză şi apoi folosirea sa în alte părţi, de ce nu chiar în vehicule, utilaje mobile.
Dacă luăm exemplul unui vehicul şi presupunem că instalaţia de stocare a hidrogenului mai
introduce o reducere a randamentului cu 10%, ajungându-se la 30%, totuşi putem concluziona că din
12 ore de generare se obţine energie necesară pentru 4 ore de ardere a hidrogenului în celule de
combustie. Desigur acesta este un calcul aproximativ care presupune că instalaţia de generare a
hidrogenului şi cea de ardere, de utilizare a energiei electrice produse de celula de combustie au
aceeaşi capacitate. Dar, evident că în cazul utilizării energiilor neconvenţionale pentru sinteza
hidrogenului prin electroliză, numai preţul echipamentelor ne limitează în dimensionarea acestui
sistem de fabricaţie a hidrogenului.

În ceea ce priveşte obţinerea hidrogenului folosind sursele de energii neconvenţionale, trebuie
amintit faptul că un grup de cercetători americani de la Pennsylvania State University a creat un
prototip de celule solare capabile să separe hidrogenul din apă, într-un proces ce îl imita pe cel de
fotosinteză. Fotosinteza este procesul natural fundamental de capturare a energiei solare si folosirea
acesteia pentru a separa oxigenul din apă şi din dioxidul de carbon din aer. Pe lângă oxigen, în urma
fotosintezei rezultă şi hidrogen, care apoi este combinat pentru obţinerea glucozei, esenţiala în hrana
plantelor. Acest prototip funcţionează ca un tip de celulă solară Grätzel sau celulă pe bază de
pigmenţi, ce foloseşte pigmenţi în loc de semiconductori pentru transformarea energiei solare in
energie electrică. Diferenţa constă în faptul că în noul tip de celulă solară nu se generează o
diferenţă de potenţial electric ci electronii sunt îndepărtaţi de pigment şi introduşi într-un catalizator,
unde sunt folosiţi pentru a descompune moleculele de apă în ioni de oxigen si hidrogen, într-o
reacţie similara cu cea a fotosintezei. Soluţia cercetătorilor conduşi de Thomas Mallouk şi W. Justin
Youngblood a fost crearea unui complex de molecule realizat din molecule de oxid de iridiu pe post
de catalizator central, înconjurate de molecule de pigment portocaliu-roşu, culoare aleasă datorită
capacităţii de a absorbi lumina cu lungimea de undă ce corespunde culorii albastre, care are cea mai
mare cantitate de energie. Un astfel de complex de molecule, cu diametru de 2 nm, are un raport de
aproximativ jumătate molecule de catalizator şi jumătate molecule de pigment. Moleculele de apă
învelesc acest complex de molecule, iar atunci când acesta absoarbe lumina solară, energia excită
electronii din pigment, care, datorită prezenţei catalizatorului, sunt îndepărtaţi de pigment, evitând
recombinarea şi ducând, cu ajutorul catalizatorului, la descompunerea apei în hidrogen şi oxigen.
Procesul este unul foarte rapid, fiecare atom de iridiu de suprafaţă trecând prin reacţia de oxidare a
apei de aproximativ 50 de ori pe secundă, adică de aproape 1000 de ori mai rapid decât cei mai buni
catalizatori sintetici existenţi şi foarte aproape de rata obţinută în procesul natural de fotosinteză.
Cercetătorii au impregnat un electrod din oxid de titan cu complexul catalitic descris mai sus, acesta
fiind folosit pe post de anod şi au folosit un catod de platină. Electrozii sunt scufundaţi intr-o soluţie
sărată, dar separaţi unul de celălalt pentru a evita problema recombinării dintre oxigen şi hidrogen.
Pentru ca sistemul astfel rezultat să funcţioneze, lumina solară trebuie să ajungă doar la anod.
Eficienţa acestui tip de celulă este deocamdată scăzuta, de aproape 0,3%, dar ea va putea fi
îmbunătăţită peste cea a procesului natural, ajungând pana la 10% sau, chiar la 15%, comparabilă cu
cea a celulelor solare de electricitate.
În ceea ce priveşte problematica obţinerii hidrogenului există unele voci care afirmă că ar fi posibilă
sinteza hidrogenului prin instalaţii speciale de electroliză chiar în interiorul vehiculului care urmează
apoi să îl consume sub formă de combustibil pentru motorul cu ardere internă. Se afirmă deseori în
diferite articole – care nu sunt însă fundamentate ştiinţific, nu oferă nici un fel de baze teoretice
serioase – faptul că s-a brevetat, sau s-a realizat vehiculul care funcţionează cu combustibil apă.
Prezentul articol nu îşi propune să studieze această problematică, dar aminteşte despre posibilitatea
ca pe viitor să fie această problemă cercetată ştiinţific. Deşi la prima vedere din punct de vedere
teoretic se pare că bilanţul energetic al unei asemenea reacţii nu poate fi pozitiv, este poate necesar
să se considere şi un calcul de bilanţ energetic pentru diferitele soluţii de acest tip (una dintre ele ar
fi, de exemplu, utilizarea unui chopper electronic la frecvenţa corespunzătoare legăturii dintre
hidrogenul şi oxigenul din molecula de apă pentru a favoriza desfacerea apei în constituenţii săi cu o
investiţie energetică minimă).
7.

CONCLUZII

Prezentul articol îşi propune să deschidă calea către o cercetare în domeniul utilizării hidrogenului
drept combustibil – pentru vehicule, utilaje dar şi pentru alte aplicaţii energetice. Se prezintă bazele
teoretice ale fenomenelor ce sunt necesare pentru sinteza hidrogenului din moleculele de apă şi, apoi

pentru utilizarea sa în celulele de combustie. Se realizează un calcul, o evaluare a randamentului
unor asemenea sisteme şi sunt expuse principalele avantaje ale utilizării hidrogenului drept
combustibil: lipsa poluării mediului, posibilitatea de conversie a energiilor neconvenţionale, precum
energia solară şi cea eoliană şi de stocare a acestora sub formă de hidrogen pentru o utilizare
ulterioară, revoluţionarea energeticii actuale bazată pe combustibilii fosili – poluanţi şi pe cale de
dispariţie. Articolul menţionează şi posibile direcţii de continuare a cercetărilor în domeniu,
urmărind să pună bazele unor rezultate ulterioare concrete, practice şi cu aplicabilitate tehnică
directă.
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