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Idący ciągle do przodu świat opiera swój rozwój na energetyce, bezustannie
poszuk iwane są alternatywne źródła energii – ma to związek z nieunik nionym
wyczerpaniem się paliw k opalnych na naszej planecie, a tak że zwróceniem
uwagi ludzi na potrzebę ochrony środowisk a. Oprócz energetyk i wiatrowej,
solarnej czy geotermalnej od wielu lat mówi się o wodorze jak o paliwie
przyszłości. Problemy związane ze współczesną energetyk ą można rozwiązać
proponując metody efek tywnego magazynowania energii w ok resie nadpodaży.
Tak zwana energetyk a wodorowa wychodzi z rozwiązaniami, k tóre z racji
walorów ek ologicznych oraz dużej gęstości magazynowanej energii wsk azuje
się jak o niezwyk le perspek tywiczne. Podczas łączenia wodoru z tlenem w
ogniwie paliwowym nie powstają szk odliwe produk ty uboczne, otrzymujemy
tylk o parę wodną i pok aźną ilość energii. To stanowi o przewadze, jak ą ma
wodór nad k onwencjonalnymi metodami. Oprócz tego, wodór jest powszechnie
dostępny, choć nie w formie pierwiastk owej.
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samok ompozytującego się zbiornik a na wodór opartego na materiale
ak tywnym LaNi 5, a tak że k onstruk cji prostej łodzi zasilanej wodorem. W
ramach rozwoju projek tu zaprojek towano nowy rezerwuar oparty na
materiale Hydralloy C. W k onstruk cji zbiornik a wyk orzystano dwa
innowacyjne rozwiązania, pozwalające znaczne zwięk szenie jego wydajności.
Przeprowadzono tak że szereg badań laboratoryjnych materiału Hydralloy
C(dyfrak cja rentgenowsk a X RD, analiza ﬂuorescencyjna X RF, pomiary
sorpcyjne) by zbadać k inetyk ę reak cji i precyzyjnie ok reślić wydajność
zbudowanego zbiornik a. Zgodnie z uzysk anymi wynik ami badań sorpcyjnych
k oncentracja wagowa wodoru w nowym rezerwuarze jest wysok a i bardzo
zadowalająca. Wsk azuje to na duży potencjał w wyk orzystaniu tej metody
k onstruk cyjnej do magazynowania wodoru w przyszłości.
Udosk onalono również łódź, k tórą wyposażono w moduł zdalnego sterowania
oraz dzięk i zastosowaniu ulepszonego reduk tora ciśnienia, znacznie
zwięk szono jej wydajność.
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