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Chemia przeżywa prawdziwy rozkwit w obecnej erze informacji i technologii. Odgrywa 
kluczową rolę w poszukiwaniu nowych sposobów oszczędzania energii oraz jej 
wydajnego pozyskiwania i magazynowania. 
 
To laboratoria chemiczne - akademickie i przemysłowe - dostarczą produktów i technologii, 
dzięki którym w XXI w. nasze mieszkania, biura, fabryki, samochody i domowe urządzenia 
będą znacznie lepiej gospodarowały energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Chemicy 
opracowują materiały, z których powstaną lżejsze i bardziej wytrzymałe śmigła turbin 
wiatrowych. Pracują też nad cienkimi foliami organicznymi przetwarzającymi światło 
słoneczne w prąd. 
 
W ostatnim przypadku chodzi o wykorzystanie niezwykłej właściwości niektórych tworzyw 
organicznych, które po odpowiednich modyfikacjach potrafią, niczym metale, przewodzić 
prąd elektryczny. Z prądotwórczymi plastikami wiąże się spore nadzieje. Są bowiem lekkie, 
elastyczne i wytrzymałe. W zakładach chemicznych można je produkować w dużych 
ilościach. Wcześniej trzeba jednak opracować odpowiednią linię technologiczną. 
 
 
Prąd z okna i ściany 
 
Wyobraźmy sobie maszynę podobną do drukarki atramentowej. Wychodzą z niej rolki 
cienkiej folii o długości wielu kilometrów z nadrukowanym polimerem przetwarzającym 
światło słoneczne w prąd. Fantazja? Już nie. Taka prototypowa taśma produkcyjna ruszyła 
parę miesięcy temu w Dreźnie. Uruchomiła ją firma Heliatek eksperymentująca z 
plastikowymi ogniwami słonecznymi. Równocześnie zawarła porozumienie z Reckli - 
niemieckim producentem betonu strukturalnego i architektonicznego. Obie firmy chcą do 
końca 2015 r. opracować przepis na betonową fasadę domu, która wytwarzałaby prąd. Tak, 
tak, chodzi o budynek, którego ściany zewnętrzne będą równocześnie ogniwem 
fotowoltaicznym. Dom to nie tylko ściany, ale i okna. Heliatek eksperymentuje więc z 
szybami zespolonymi, wewnątrz których umieszczono ogniwo fotowoltaiczne. Eksperci 
optymiści prognozują, że w odległej przyszłości większość budynków będzie miało ściany i 
okna produkujące prąd. Tak pozyskanej energii wystarczy nawet w zimowy, pochmurny 
dzień. Inżynierowie z Drezna chcą też nawiązać współpracę z firmami motoryzacyjnymi. 
Plastikowe ogniwa mogłyby przecież zasilać sprzęt elektroniczny wewnątrz samochodu. Prąd 
ze słońca mogłyby produkować szyby lub elementy karoserii, na przykład poszycie dachu. 
Heliatek założyli naukowcy z uczelni w Berlinie i Ulm. Jest hojnie dotowany przez 
niemieckie giganty chemiczne i energetyczne, w tym przez BASF, a także przez rząd w 
Berlinie oraz Komisję Europejską. Również stalowy gigant Thyssen-Krupp z zagłębia Ruhry 
uznał, że chce mieć w swojej ofercie materiały budowlane produkujące energię elektryczną ze 
światła słonecznego. Zaoferował współpracę (i pewną ilość gotówki) belgijsko – holendersko 
- niemieckiemu konsorcjum badawczemu Solliance, które powstało z inicjatywy kilku 
ośrodków naukowych z tych krajów. Thyssen-Krupp zamierza umieszczać plastikowe ogniwa 
w arkuszach blachy płaskiej powszechnie wykorzystywanej w budownictwie.  



Niech i blacha łapie promienie słoneczne i zamienia je w energię elektryczną! Inny stalowy 
potentat - indyjski koncern Tata Steel - wpadł na taki pomysł już dwa lata temu. Nawiązał 
współpracę z firmą Dyesol, którą w Sydney założył szwajcarski naukowiec Michael Graetzel. 
Nie oferuje ona ogniw z plastiku, lecz coś jeszcze bardziej zmyślnego: podobną do farby 
powłokę składającą się z nanodrobin dwutlenku tytanu oraz pierwiastka rutenu. Światło 
słoneczne padające na ten drugi składnik wzbudza elektrony, które są absorbowane przez 
nanotytan. Wtedy - pstryk! - następuje przepływ prądu elektrycznego. Tata Steel testuje 
prądotwórcze powłoki w Wielkiej Brytanii. Podobne eksperymenty Dyesol prowadzi z 
koncernami z Korei Południowej, Australii i USA. 
 
 
Syntetyczna gąbka na gaz 
 
Zieloną energię trzeba nie tylko wyprodukować, ale i zmagazynować. Chemicy pracują więc 
nad odpowiednimi materiałami i systemami. W Niemczech, Japonii, USA i kilku innych 
krajach powstają technologie umożliwiające przetwarzanie zielonej energii w wodór lub 
metan. Taki gaz można następnie upchnąć w porowatych syntetykach zwanych MOF (ang. 
metal organic framework), które chemicy tworzą, łącząc metale i cząstki organiczne. 
Materiały te składają się głównie z pustych przestrzeni. Dlatego są niezwykle lekkie, a 
zarazem, dzięki metalicznemu szkieletowi, bardzo wytrzymałe. Przede wszystkim jednak 
mają olbrzymią pojemność. W gramie materiału MOF (ziarnko grochu) znajduje się tyle 
porów, że ich łączna powierzchnia równa jest wielkości 40 kortów tenisowych. Idealnie 
nadają się do magazynowania gazów, których cząsteczki mają do czego przywierać. 
 
Jednym z pomysłów na masowe zastosowanie MOF są samochodowe zbiorniki na gaz 
ziemny. Choć jest to paliwo czystsze i tańsze niż benzyna, nie cieszy się popularnością, 
ponieważ można je tankować tylko na specjalnych stacjach, gdzie gaz zostaje sprężony do 
200 atmosfer. Samochodowe zbiorniki ciśnieniowe zajmują jednak dużo miejsca i wyglądają 
dość okropnie, upchnięte w bagażniku. Zastąpienie ich pojemnikami wykonanymi z lekkiej 
syntetycznej gąbki sprawiłoby, że samochód można by tankować w przydomowym garażu, 
podłączając się do miejskiej sieci gazowej. 
 
Branża motoryzacyjna liczy na chemików także z innych powodów. Rośnie zapotrzebowanie 
na lekkie i wytrzymałe kompozyty, dzięki którym samochód będzie lżejszy, co przełoży się 
na mniejsze zużycie paliwa i niższą emisję dwutlenku węgla. 
 
Chemicy mają też utorować drogę autom elektrycznym. Słabą stroną tego typu pojazdów są 
baterie litowo-jonowe, na których można przejechać średnio około 100 km. Przełom może 
nastąpić tylko w laboratoriach chemicznych. Super-sieci, kompozyty, nanoproszki i 
nanowłókna - nieustannie wymyśla się i testuje nowe materiały, coraz częściej sięgając po 
nanotechnologię. Wszystko po to, by nowe baterie były pojemniejsze, bezpieczniejsze, miały 
długą żywotność i szybko się ładowały. 
 
 
Magnetokaloryczne nadzieje 
 
Chemicy przygotowujący nadejście rewolucji energetycznej XXI w. szukają zarówno 
wielkich, jak i małych rozwiązań. Pierwsze skonsumuje przemysł (choć ostatecznie i tak to 
my na nich skorzystamy). Drugie - będziemy mogli „skonsumować" samodzielnie. Wiele z 
nich jest już na rynku lub też wkrótce się na nim pojawi. 



Możliwości jest wiele: diody LED i OLED pozwalające zaoszczędzić ogromne ilości energii, 
materiały izolacyjne nowej generacji skutecznie zatrzymujące ucieczkę ciepła z budynków, 
opisane już cienkie ogniwa fotowoltaiczne układane na dachach, ścianach i szybach 
okiennych, samochody hybrydowe i w końcu - pojazdy elektryczne zasilane ogniwami 
paliwowymi. Za parę dekad zwykłe żarówki żarnikowe i tradycyjne samochody trafią do 
muzeum, tak jak trafiły tam lokomotywy parowe. W takim muzeum znajdzie się też miejsce 
dla tradycyjnej lodówki zastąpionej przez urządzenia chłodzone materiałami 
magnetokalorycznymi zmieniającymi temperaturę pod wpływem pola magnetycznego. Tego 
typu lodówki będą pobierały znikomą ilość energii - tylko tyle, ile trzeba do wprawienia w 
ruch niewielkich magnesów. Prace nad nimi są już na tyle zaawansowane, że niektóre firmy 
chcą zbudować prototypy. Te same materiały można wykorzystać do chłodzenia komputerów 
oraz w klimatyzatorach. Chłodziarki i klimatyzatory zużywają aż 15 proc. prądu 
wytwarzanego na świecie. Masowe wprowadzenie do użytku materiałów 
magnetokalorycznych pozwoliłoby więc zaoszczędzić gigantyczne ilości energii. Nowe 
pomysły mają entuzjastów, ale są też sceptycy. Ci drudzy jak zwykle mnożą przeszkody. 
Zwracają uwagę, że niejedna innowacyjna idea upadła, gdy okazało się, że doskonałych 
wyników osiąganych w laboratorium nie da się powtórzyć w skali makro. To prawda, liczy 
się gotowy produkt - niezawodny, powtarzalny, masowy. Branża chemiczna i sektor nowych 
źródeł energii mają za sobą wiele bolesnych bankructw firm, które rzuciły się z motyką na 
słońce. Snuły wspaniałe wizje, lecz nie zdołały zbudować linii produkcyjnej z prawdziwego 
zdarzenia.  
 
Kolejne bankructwa nie zniechęcą jednak naukowców. Na dłuższą metę nie zniechęcą też 
inwestorów. Prawdziwy upadek groziłby im dopiero wtedy, gdyby uznali, że nie warto 
wykładać pieniędzy na innowacje. Doskonale zdają sobie z tego sprawę niemieccy 
producenci, którzy mimo spowolnienia gospodarczego zwiększyli wydatki na badania. 
Stworzyli na przykład konsorcjum o nazwie LIB2015, w ramach którego zamierzają wspólnie 
wydać 360 mln euro na prace nad jednym tylko produktem: bateriami litowo-jonowymi 
nowej generacji. Kto drepcze w miejscu, ten ginie. 


