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• Doświadczenia zespołu Politechniki Wrocławskiej w zakresie 
technologii wodorowych.

• Uwarunkowania (UE, krajowe, regionalne) dla transformacji 
energetycznej z uwzględnieniem wodoru.

• Koncepcja programowa Dolnośląskiej Doliny Wodorowej 
(uwzględnienie regionalnych uwarunkowań).

• Propozycje tematów projektów badawczych możliwych do realizacji 
na Dolnym Śląsku. 

• Jak zintegrować działania naukowe, gospodarcze i samorządowe po 
stronie polskiej, niemieckiej i czeskiej, by zintensyfikować 
transformację energetyczną z użyciem technologii wodorowych? 

Plan wystąpienia
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Wysokociśnieniowe gromadzenie wodoru w zbiornikach 
kompozytowych

Wartość zrealizowanych prac dla partnerów zagranicznych: 

~ 3 mln. €
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Projekty realizowane w ramach UE
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Zbiorniki wysokociśnieniowe do gromadzenia wodoru
Podstawowe parametry

Nominalne ciśnienie pracy: do 70 MPa

Ciśnienie rozrywania: ≥ 157.5 MPa

Ciśnienie próby cyklicznej: 1.25 x NWP

Liczba cykli: 45000

Temperatura : -45ºC ÷ 90ºC

Wilgotność: 0 ÷ 95% Zbiornik po próbie na 

rozrywanie

Wysokociśnieniowe zbiorniki do gromadzenia wodoru – typ II, III i IV 
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• Badania cykliczne w temperaturze otoczenia (0 ÷
1200 bar),

• badania cykliczne w ekstremalnych temperaturach
(-50 ÷ 90°C, 100% wilgotności, 0 ÷ 1200 bar),

• badania na rozerwanie (do 2700bar),
• pomiary odkształceń objętościowych,
• badania odporności na uszkodzenia udarowe,

• badania odporności na pełzanie,
• badania odporności na działanie 

chemikaliów,
• badania materiałowe,
• inne niestandardowe badania,
• badania z gazami: na przestrzelenie, 

próba szczelności, próba ogniowa.

Badania zbiorników wysokociśnieniowych
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Monitoring strukturalny (SHM) kompozytowych 
zbiorników ciśnieniowych
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• Badania hydrauliczne wodorowych 
zbiorników wysokociśnieniowych 

• Monitoring strukturalny (SHM) w oparciu o 
czujniki światłowodowe

• Badania materiałów na wysokociśnieniowe 
zbiorniki kompozytowe

• Modelowanie numeryczne (FEM) oraz 
optymalizacja struktur kompozytowych oraz 
procesu degradacji

• Ograniczenie przenikalności wodoru 
(materiały zol-żel)

• Zastosowania wodoru i ogniw paliwowych

Dorobek PWr w zakresie realizacji projektów UE (FP6, 
FP7, KIC, H2020) i krajowych
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• Z Francuską Agencją Alternatywnych Źródeł Energii 
i Atomistyki (CEA) w zakresie wytwarzania, optymalizacji  
i monitorowania zbiorników kompozytowych

Współpraca z wiodącymi ośrodkami naukowymi 
w zakresie wytwarzania konstrukcji kompozytowych 

• Instytutem Lotnictwa(ILOT) w zakresie 
wytwarzania elementów kompozytowych 
stosowanych w projekcie polskiej rakiety ILR-33 
„Bursztyn”
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Nasi partnerzy z obszaru wysokociśnieniowych 
zbiorników kompozytowych
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• Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów 

energetycznych (POIG)  

 Ogniwa niskotemperaturowe PEM

 System SHM dla rurociągów wodorowych

• Opracowanie technologii przetwarzania surowców 

odpadowych z oczyszczalni ścieków do wytwarzania 

energii z całkowitą utylizacją odpadów (RPOP)

 wykorzystanie ogniw wysokotemperaturowych (SOFC)

 gaz syntezowy: H2 + CO + CO2

• Opracowanie koncepcji zasobników wodoru (NCBiR)

Wybrane krajowe projekty „wodorowe”
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Główne parametry wodorowego węzła energetycznego:

• Łączna moc elektryczna: 1 MW (max 5 MW)

• Źródło gazów: 4 różne linie produkcyjne (alkohol oktanowy 
i butylowy,  gaz propylenowy, gaz koksowniczy)

• Generatory spalinowe: 2 x 400 kW + 1 x 200 kW

• Jednostka z ogniwem paliwowym: 20 kW (czysty wodór)

• Światłowodowy system monitoringu SHM (detekcja przenikania H2)

Węzeł energetyczny o mocy 1 MW na bazie wodoru 
odpadowego (Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

Koszt całkowity: 44 mln PLN (~11.6 M€)
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• Oczyszczanie ścieków wytwarzają duże ilości odpadów mokrych/stałych, które 
muszą być składowane

• Cel: odzysk czystej wody technologicznej bez odpadów i bez zewnętrznej energii

• Rozwiązanie: proces zgazowania plazmowego  waste to gas

• Agregaty prądotwórcze: 1 x 200 kW

• Jednostka SOFC: 400 W (syngaz: H2 + CO)

• SHM do monitorowania instalacji i ogniwa SOFC 

Ścieki jako źródło wodoru – instalacja pilotowa (Brzeg)

Koszt całkowity: ~10.0 M€
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A. Obszary wspólne dla dolin wodorowych w Polsce:

1. budowa infrastruktury umożliwiającej upowszechnienie transportu na wodór,

2. wytwarzanie zielonego wodoru z wykorzystaniem OZE oraz innych źródeł 
zeroemisyjnych.

B. Obszary stanowiące specjalizację DDW w zakresie produkcji i usług, umożliwiające 
uzyskanie przewagi konkurencyjnej (przykłady):

1. autonomiczne węzły energetyczne na potrzeby gmin, klastrów, obiektów 
przemysłowych, handlowych oraz celów komunalnych z wykorzystaniem OZE 
i magazynów energii w postaci wodoru,

2. zielone górnictwo i hutnictwo (głównie miedzi) - redukcja zużycia gazu ziemnego i prądu 
„sieciowego”, autonomiczne węzły energetyczne, eliminacja paliw tradycyjnych 
(głównie diesla) w zasilaniu maszyn i urządzeń, 

3. zielona chemia (np. nawozów), wykorzystania wodoru jako surowca zastępującego 
węglowodory kopalne (gaz ziemny, ropa),

4. wykorzystanie wodoru (by-product) i węglowodorów odpadowych (np. gazu 
koksowniczego) jako paliwa i surowca,

Koncepcja Dolnośląskiej Doliny Wodorowej (DDW). Kierunki 
specjalizacji DDW/1
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B. Obszary stanowiące specjalizację DDW w zakresie produkcji i usług, umożliwiające 
uzyskanie przewagi konkurencyjnej (przykłady), cd:

5. produkcja pojazdów i maszyn typu FCEV i komponentów do ich wytwarzania,

6. wytwarzanie kompozytowych zbiorników i rur do wysokociśnieniowego gromadzenia i 
transportu wodoru,

7. systemy bezpieczeństwa i monitorowania instalacji wodorowych oraz sposoby redukcji 
przenikalności wodoru,

8. ciśnieniowe, bezpieczne gromadzenie wodoru (mało- i wielkoskalowe 
napowierzchniowe magazyny H2, kawerny solne),

9. wytwarzanie zielonego wodoru z odpadów komunalnych (ścieki, wysypiska), 
przemysłowych, rolniczych metodą zgazowania plazmowego,

10.wykorzystanie wodoru jako źródła ciepła wysokotemperaturowego w przemyśle,

11.wykorzystanie wodoru w gospodarce rolnej (eliminacja diesla, gromadzenie energii) na 
potrzeby wielkotowarowego ogrodnictwa, hodowli, sadownictwa,

12.badanie zbiorników, kompozytów, materiałów do wodoru (rozbudowa laboratorium 
PWr, które działa od 20 lat w trybie 24/7 i nie pokrywa już zapotrzebowania 
partnerów/klientów naukowych i przemysłowych UE).

Koncepcja Dolnośląskiej Doliny Wodorowej (DDW). Kierunki 
specjalizacji DDW/2
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1. Tematyka badawcza (wybrane przykłady): 

 innowacyjne technologie wytwarzania wodoru, w tym z odpadów,

 gromadzenie wodoru w postaci sprężonej, ciekłej, w ciałach stałych i 
cieczach,

 oczyszczanie i sprężanie elektrochemiczne wodoru, w tym odpadowego,

 systemy bezpieczeństwa instalacji wodorowych,

 zastosowania ogniw paliwowych (nisko- i wysokotemperaturowych) w 
transporcie i w aplikacjach stacjonarnych,

 badania prognostyczne (z użyciem sztucznej inteligencji) w zakresie 
technologii wodorowych i doświadczeń innych dolin wodorowych,

 aspekty ekonomiczne technologii wodorowych.

1. Działania w zakresie kształcenia:

 studia magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie,

 inne (np. dedykowane szkolenia, seminaria, kursy specjalistyczne, itp.).

Obszary działalności naukowej i dydaktycznej (uczelnie i 
instytuty naukowe) na rzecz DDW 
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Ograniczanie przenikalności wodoru

Ciągły wzrost światowego zużycia energii
Zapotrzebowanie na 

alternatywne źródła energii

Wodór i jego magazynowanie oraz transportowanie
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Powłoki barierowe ograniczające przenikalność wodoru. 
Metoda zol-żel

Metoda zol-żel
Otrzymywanie warstw

- metoda zanurzeniowa

commons.wikimedia.org

A. Feinle et al. Sol–gel synthesis of monolithic materials with hierarchical porosity, Chem. Soc. Rev., 2016, 45, 3377-3399 
C.J. Brinker, G.W. Scherer, „Sol-gel Science: The Physics and Chemistry of Sol-gel Processing”, 1990, San Diego, Gulf Professional Publishing
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A. Szczurek et al. Sol-gel Multilayered Coatings for Reduction of H2 Permeation, Applied Surface Science, 497 (2019) 143691

próbka
Współczynnik 
przenikalności

[mol s-1 Pa-1 m-1]

Ograniczenie 
przenikalności

HDPE 9.14·10-16 -

HDPE + 
warstwa

5.92·10-16 36%

Przenikalność H2 – 700 bar

Powłoki barierowe ograniczające przenikalność wodoru
otrzymana powłoka
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Aerożele

• Wysokosprawne systemy izolacji termicznej

• Materiały o zwiększonej odporności termicznej i obniżonej palności

• Materiały o rozwiniętej powierzchni właściwej

Materiał
SBET

(m2/g)

VT

(cm3/g)

L

(nm)

Aerogel 772 2,79 7,2

SBET – powierzchnia właściwa metodą BET

VT – objętość całkowita porów <50nm

L – średni wymiar porów <50nm (przyjęto 

cylindryczny kształt porów)
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Zgazowanie plazmowe odpadów; wytwarzanie zielonego 
wodoru

https://www.sgh2energy.com/technology/#techhead

• Recykling (nie spalanie!) śmieci komunalnych (wysypiska, oczyszczalnie 

ścieków), przemysłowych, rolniczych/spożywczych, medycznych, itp.

• Technologia: np. plazmowy proces termicznej konwersji (3500º-4000º C).

• Biosyngaz bogaty w wodór, wolny od smoły, sadzy i metali ciężkich.

• Pozyskiwanie wodoru o wysokiej czystości (99,999%) jako  paliwa i 

surowca dla przemysłu.
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SGH2. Zgazowanie odpadów.

• koszt wytworzenia wodoru: 2$/kg, 

• redukcja CO2: 29kg/kgH2 

SGH2, USA. Zgazowanie plazmowe odpadów

https://www.sgh2energy.com/technology/#techheader

O U R  H Y D R O G E N :  M O R E  C A R B O N  R E D U C T I O N S ,  L E S S  C O S T  
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• Pierwszy w Wielkiej Brytanii zakład 
przetwarzania odpadów z tworzyw 
sztucznych na wodór (park 
przemysłowy Protos, w pobliżu 
Ellesmere Port w Cheshire). 
Budowa zakończona; w trakcie 
testy środowiskowe w celu 
uzyskania pozwoleń.

• Technologia DMG (Distributed 
Modular Generation) opracowana 
przez Powerhouse Energy Group
(PHE). Zgazowanie bez tlenu ale z 
dodatkiem niepalnego środka 
utleniającego.

• Koszt obiektu: 20 mln funtów.

• Plany: utworzenie 70 kolejnych 
obiektów w Wielkiej Brytanii.

UK’s first waste plastic to hydrogen plant 

https://www.theengineer.co.uk/waste-plastic-hydrogen-plant-uk/
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Gromadzenie nadmiaru energii w OZE w postaci wodoru 
sprężonego w kawernie solnej

Koncepcja masowego gromadzenia wodoru w kawernach solnych, zdjęcie poglądowe
(Gasunie HyStock project), 

https://www.theworldofhydrogen.com/gasunie/infrastructure/

https://www.theworldofhydrogen.com/gasunie/infrastructure/
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Gromadzenie H2 w kawernie; koncepcja hubu wodorowego

H2 O2
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Stacja tankowania
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Eliminacja węglowodorów kopalnych (węgiel, diesel)
w rolnictwie

Koncepcja własna zasilania szklarni przemysłowej z wykorzystaniem OZE i wodoru
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Wykorzystanie nadmiaru energii z OZE do lokalnego 
wytwarzania wodoru

Węzeł wytwarzania wodoru z wykorzystaniem OZE, zdjęcia poglądowe, 
Hobro, Dania

https://hybalance.eu/latest-news-2/photos/

https://hybalance.eu/latest-news-2/photos/
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Masowe wytwarzanie wysokociśnieniowych zbiorników 
kompozytowych do gromadzenia i transportu wodoru

Wysokociśnieniowe zbiorniki kompozytowe typu 
IV do transportu i zastosowań stacjonarnych, 
zdjęcie poglądowe

Zdjęcie poglądowe ilustrujące wytwarzanie 
zbiorników metodą nawijania 

https://www.compositesworld.com/articles/the-markets-pressure-vessels-2022
https://www.compositesworld.com/news/mikrosam-celebrates-commissioning-of-worlds-largest-production-line-for-cng-and-hydrogen-tanks

https://www.compositesworld.com/news/mikrosam-celebrates-commissioning-of-worlds-largest-production-line-for-cng-and-hydrogen-tanks
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Wytwarzanie ciśnieniowych rur kompozytowych do 
transportu wodoru

Kompozytowe rury do transportu 
(onshore) CO2 i wodoru, zdjęcie 
poglądowe

Kompozytowe rury do transportu (offshore) CO2

i wodoru, zdjęcie poglądowe

https://www.compositesworld.com/articles/composites-end-markets-oil-and-gas-2022
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Wytwarzanie stacjonarnych i mobilnych zestawów 
wysokociśnieniowych do transportu wodoru

Zestawy zbiorników wysokociśnieniowych firmy Hexagon do transportu i stacjonarnego 
gromadzenia wodoru i metanu (ciśnienie pracy 25-50 MPa), zdjęcie poglądowe

https://www.compositesworld.com/articles/the-potential-for-hydrogen-to-fuel-composites-growth-part-1

https://www.compositesworld.com/articles/the-potential-for-hydrogen-to-fuel-composites-growth-part-1
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Zielone górnictwo, możliwości wytwarzania maszyn 
zasilanych wodorem i ogniwami paliwowymi

Napędzane elektrycznie maszyny górnictwa miedzi, zdjęcie poglądowe 



32

Metanizacja CO2 pochodzącego z elektrowni cieplnej i 
przemysłu

Pozyskiwanie CO2 z 
konwencjonalnej elektrowni 
cieplnej lub zakładu 
przemysłowego, zdjęcie 
poglądowe

Koncepcja zagospodarowania 
CO2 w celu wytworzenia 

i wykorzystania syntetycznego 
metan, zdjęcie poglądowe
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• Europejski Zielony Ład,

• Europejska Strategia Wodorowa

• Polska Strategia Wodorowa, 

• Niemiecka Strategia Wodorowa, Czeska Strategia Wodorowa

• Dolnośląska Dolina Wodorowa – DDL (wrzesień, 2021)

• Fundusze europejskie i krajowe umożliwiające finansowanie 
transformacji energetycznej

• Aktywność kluczowych podmiotów gospodarczych w zakresie 
rozwoju technologii wodorowych (transport, energetyka odnawialna, 
zielona chemia, zielone górnictwo i hutnictwo, gospodarka 
komunalna, rolnictwo).

Uwarunkowania (UE, krajowe, regionalne) dla 
transformacji energetycznej z uwzględnieniem wodoru
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• Koncepcja „trójkąta wodorowego”

• Stworzenie wspólnego ośrodka badań prognostycznych w zakresie zielonej 
transformacji, integracja potencjału naukowego trzech regionów (analiza 
technologicznych trendów rozwojowych, wskazywanie decydentom 
korzystnych rozwiązań, unikanie błędów innych). 

• Koordynacja dużych technologicznych przedsięwzięć wodorowych 
zwiększających przewagę konkurencyjną i wykorzystujących kompetencje i 
potencjał trzech partnerów (np. wskazanie 2-3 projektów o dużej skali, które 
mogą w krótkim czasie aplikować o finansowanie unijne).

• Wspólne aplikowanie o środki publiczne z takich źródeł jak IPCEI, 
HorizonEurope i Innovation Fund. Wykorzystanie innych źródeł (Interreg,  
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, środki bilateralne i krajowe).

• Integracja programów badawczych w zakresie technologii wodorowych 
wzmacniających pozycję partnerów na mapie naukowej Europy.

• Co zrobić, by dzisiejsze obrady miały konkretny ciąg dalszy?

Trójkąt wodorowy. Ponadregionalna integracja działań, 
możliwości i niezbędne działania. 
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