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Szanowni Czytelnicy „Inżynierii Elektrycznej”

Tematem przewodnim aktualnego numeru nasze-
go kwartalnika jest wodór oraz szeroka tematyka 
jego zastosowania. 

Jest to najpowszechniejszy pierwiastek występu-
jący w Układzie Słonecznym, który został odkryty 
dosyć późno, a jego właściwości cały czas są 
obiektem badań naukowców na całym świecie, 

dlatego tym bardziej zachęcamy do lektury tego 
materiału. 

Przybliżamy koncepcję Programu Wodorowego Łukasie-
wicza, który doskonale wpisuje się w założenia przyjętej 
Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. 

W 10 numerze zaprezentowane zostały właściwości wo-
doru, zalety i problemy związane z eksploatacją ogniw 
paliwowych, a co za tym idzie materiałami ceramicznymi, 
które coraz częściej stosuje się w ogniwach paliwowych. 

Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniające się warun-
ki ogólnoświatowej gospodarki Łukasiewicz – Instytut 
Elektrotechniki pilnie śledzi dokonania nauki związane 
z ciekłym wodorem, a w szczególności z jego produkcją, 
magazynowaniem i transportem. 

Przyszłość wodoru rysuje się w niebieskich i zielonych 
barwach, a przede wszystkim wiąże się z elektrolizerami. 

Przedstawiono również charakterystykę coraz to nowo 
powstających dolin i wysp wodorowych oraz – co 
w świecie nauki i biznesu jest równie ważne – w jaki 
sposób zaplanowano finansowanie wdrożenia polityki 
wodorowej. 

Na zakończenie zachęcamy do zapoznania się z mate-
riałem dotyczącym tej cegiełki wszechświata w kontek-
ście zastosowania wodoru w codziennym życiu każdego 
z nas. 

Z redakcyjnym pozdrowieniem 
dr inż. Sebastian Wydra, 

redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”
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Czyste i wydajne wytwarzanie, przesyłanie i maga-
zynowanie energii; efektywne zagospodarowa-
nie nadwyżek energii z OZE, energia z odpadów 

i paliw alternatywnych takich jak wodór to tematyka 
badawcza, w której Łukasiewicz – Instytut Elektrotech-
niki prowadzi swoją działalność badawczo-rozwojową 
w ramach realizacji Programu Gospodarka Wodoro-
wa od 2021 roku w Grupie Instytutów Sieci Badawczej 
Łukasiewicz –Zrównoważona Gospodarka i Energia.

14 października 2021 roku podpisano Porozumie-
nie Sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodoro-
wej. Przedstawiciele instytutów Łukasiewicza uczest-
niczyli w opracowaniu tego dokumentu. Stanowi on 
wyraz woli administracji publicznej, przedstawicieli 
przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biz-
nesu podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju 
gospodarki wodorowej w Polsce. Sieć Łukasiewicz jest 
sygnatariuszem tego porozumienia.

Kompetencje Instytutów Łukasiewicza pozwalają 
realizować zadania w ramach bloków łańcucha war-
tości gospodarki wodorowej. Są to:
1. Produkcja: reforming parowy węglowodorów, za-

gazowanie węgla/biomasy, elektroliza, pyroliza.
2. Magazynowanie i konwersja: zbiorniki wysokoci-

śnieniowe gazowego wodoru, zbiorniki ciekłego 
wodoru, magazynowanie chemiczne.

3. Dystrybucja: transport sprężonego lub skroplonego 
wodoru.

4. Zastosowanie: stabilizacja pracy OZE i KSE, pali-
wo dla pojazdów FCEV, przemysł energochłonny, 
magazynowanie energii, paliwo w środkach trans-
portu, ogniwa paliwowe PEM i SOFC.
Kompetencje Łukasiewicz-Instytutu Elektrotechniki 

w obszarze gospodarki wodorowej obejmują zagad-
nienia:
1. Przetwornic i przekształtników energoelektronicz-

nych do współpracy z urządzeniami wytwarzają-
cymi, przetwarzającymi oraz magazynującymi wo-
dór: przetwornice i przekształtniki umożliwiające 
zasilanie elektrolizerów ze źródeł OZE i/lub SEE 
oraz dostosowujące parametry wyjściowe ogniw 
paliwowych do parametrów wejściowych odbiorni-
ków, zasilacze umożliwiające zasilanie skraplarek 
i sprężarek wodorowych ze źródeł OZE i/lub SEE. 

2. Kriogenicznej izolacji termicznej dedykowanej dla 
zbiorników ciekłego wodoru o jak najlepszych wła-
ściwościach izolacyjnych – niskich współczynnikach 
przewodności cieplnej i emisyjności, ale też o obni-
żonej masie i strukturze dobranej względem powyż-
szych parametrów.

3. Wytycznych materiałowych dla urządzeń związa-
nych z: produkcją, transportem, magazynowaniem 
i użyciem wodoru pod względem wymagań: wytrzy-
małości mechanicznej i ciśnieniowej, wytrzymałości 
temperaturowej, przewodności, dyfuzyjności i roz-
szerzalności cieplnej, odporności korozyjnej (w tym 

kruchości wodorowej) i środowiskowej, szczelno-
ści, porowatości, chłonności i nasiąkliwości cieczy 
i gazów, palności, badań starzeniowych.
Łukasiewicz – IEL kontynuuje przedsięwzięcie, którego 

celem jest stworzenie innowacyjnego elektrycznego po-
jazdu dostawczego z wykorzystaniem wodorowego ogni-
wa paliwowego jako źródła energii elektrycznej - e-VAN. 

W ramach Programu Łukasiewicza – Gospodar-
ka Wodorowa zaproponowano tematy (do realizacji 
w 5-letniej perspektywie) wpisujące się w założenia, 
zarówno Polskiej Strategii Wodorowej i Porozumienia 
Sektorowego:

Temat 1: „Ogniwo paliwowe”. 
Temat 2: „Elektrolizer”. 
Temat 3: „Opracowanie systemu wytwarzania 

i magazynowania wodoru”. 
Temat 4: „Autonomiczna stacja tankowania pojaz-

dów wodorowych”.
Niezależnie od realizowanych projektów badaw-

czych przedstawiciele Łukasiewicz – Instytutu Elektro-
techniki uczestniczą w wielu wydarzeniach związanych 
z planowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań zgod-
nych z Programem Łukasiewicza – Gospodarka Wodo-
rowa, które są tożsame z głównymi założeniami Polskiej 
Strategii Wodorowej do Roku 2030. Podczas Kongresu 
Nowej Mobilności 2021 w Łodzi Przedstawiciele Łuka-
siewicz – Instytutu Elektrotechniki uczestniczyli w panelu 
dotyczącym rozwijania gospodarki wodorowej w Pol-
sce, ze szczególnym uwzględnieniem transportu opar-
tego na wodorze. Dyskusja prowadzona była w gro-
nie przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 
przemysłu oraz nauki, podczas której poruszono szereg 
ważnych zagadnień z zakresu technologii wodorowych 
w Polsce, realizacji projektów badawczo-rozwojowych, 
jak również potencjału badawczego i wdrożeniowego 
w Polsce. W ramach zorganizowanego przez Centrum 
Łukasiewicza na konferencji Impact’21 Roundtable 
R&D&I Leaders dyskutowano o wykorzystaniu wodoru 
w gospodarce. W spotkaniu wzięli udział przedstawicie-
le Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz zaproszeni goście 
z BGK, Toyota Polska, Politechniki Poznańskiej, Agencji 
Rozwoju, UDT oraz Instytutu Energetyki.

W drugim tygodniu kwietnia 2022 roku w siedzibie 
PKN ORLEN w Płocku podpisano umowę w sprawie po-
wołania Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Wśród sygna-
tariuszy umów znaleźli się przedstawiciele 37 podmiotów 
biznesu, nauki i finansów. W imieniu Centrum Łukasiewicz 
umowę podpisał dr inż. Marcin Parchomiuk – z-ca Dyrek-
tora ds. Badawczych i Komercjalizacji, Łukasiewicz – IEL.

W dniach 20–22 kwietnia 2022 r. odbywał się 
Szczyt Klimatyczny TogetAir. Pierwszego dnia na pane-
lu „Neutralność Klimatyczna” poruszane były tematy 
związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju oraz 
rolą technologii wodorowych. W dyskusji wziął udział 
dr inż. Marcin Parchomiuk, z-ca Dyrektora ds. Badaw-
czych i Komercjalizacji Łukasiewicz – IEL. ■

Program wodorowy Łukasiewicza
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Pomimo faktu, że wodór jest najpowszechniej-
szym pierwiastkiem w Układzie Słonecznym 
i całym Wszechświecie, to jego odkrycie na-

stąpiło stosunkowo późno.
Prawdopodobnie pierwszą osobą, która opisa-

ła otrzymywanie wodoru w stanie czystym w 1520 
roku, był alchemik Paracelsus. Wykonywał on 
eksperymenty polegające na wrzucaniu metali do 
kwasów i zbieraniu do naczyń gazowych produk-
tów tych reakcji, co do dzisiaj stanowi najprostszy 
sposób otrzymywania tego pierwiastka w warun-
kach laboratoryjnych. Był to wówczas jedyny lotny 
pierwiastek znany alchemikom, ponieważ nie znali 
sposobów rozdzielania gazów. Aż do drugiej poło-
wy XVII wieku nie rozróżniano gazów od powietrza 
i pary, a wszystkie lotne substancje alchemicy na-
zywali duchami.

Eksperymenty Paracelsusa powtórzył w 1661 
roku Robert Boyle, który opisał też wybuchową na-
turę mieszanki wodoru z powietrzem, zwanej dziś 
mieszaniną piorunującą, a wówczas aria tonante 
– z włoskiego – powietrze grzmiące.

W 1766 roku angielski uczony Henry Caven-
dish podczas rozpuszczania metali w rozcieńczo-
nych kwasach wyizolował nieznany przedtem gaz 
– wodór, który po zmieszaniu z powietrzem w obec-

ności płomienia gwałtownie wybucha. W ten spo-
sób Cavendish odkrył wodór i nazwał go czystym 
flogistonem, a następnie „wyprodukował” z tlenu 
i wodoru wodę. Ponieważ wodór ulegał spalaniu, 
zamieniając się w wodę, Cavendish, będący jak 
Joseph Priestley rzecznikiem teorii flogistonowej, 
nazwał go powietrzem palnym. 

Wyjaśnienie w oparciu o teorię flegistonową: 
metale są palne i przemieniają się w substancje 
niepalne albo przez spalenie – wówczas uchodzi 
z nich flogiston, albo – wskutek działania kwa-
sów na metale; w tym wypadku uchodzi „powie-
trze palne” (wodór). Zatem „powietrze palne” nie 
może być niczym innym, jak samym flogistonem.

Wodór uznano za pierwiastek w 1783 roku, 
dzięki badaniom Antoine'a Lavoisiera nad otrzy-
mywaniem wody z wodoru i tlenu. Lavoisier nadał 
mu też nazwę, która pochodzi od greckich słów 
hydro (co oznacza wodę) i gens (co znaczy stwo-
rzony z). 

Już w tym samym roku Jacques Charles wyko-
rzystał wodór w balonach do latania w powietrzu, 
ponieważ wodór jest gazem lżejszym od powietrza, 
a wypełniony nim balon ma mniejszą gęstość niż 
otaczające go powietrze i dlatego się w nim uno-
si. Aby napełnić balon gazem, w celu wytworze-

nia wodoru polewano żelazo 
kwasem siarkowym.

Później zaczęto stosować 
wodór również do napeł-
niania sterowców. Niestety 
wybuchowy charakter wodo-
ru (w stosunku 1:2 z tlenem 
tworzy mieszaninę piorunu-
jącą) sprawił, że wkrótce za-
stąpiono go helem – gazem 
wprawdzie droższym i trud-
niejszym do uzyskania, ale 
niepalnym.

W roku 1800 William Ni-
cholas i Anthony Carlisle roz-
kładają wodę na tlen i wodór, 
używając prądu elektryczne-
go. Na podstawie tych odkryć 
w roku 1802 wynaleziony 
został palnik wodorotleno-
wy (R. Hare) dający płomień 
o tak wysokiej temperaturze, 
że mógł stopić każdy znany 
wówczas metal. Niestety wy-
buchowość mieszanki wo-

dorowo-tlenowej ogranicza jej stosowanie, ale 
naukowcy wciąż dążyli do jej praktycznego wyko-
rzystania.

Na początku XIX wieku skonstruowano pojaz-
dy napędzane parą, ale François Isaac de Rivaz 
przewidział inny sposób. W latach 1804–1806 
ten wczesny pionier alternatywnych źródeł energii 
zaprojektował układ silnika z cylindrem i tłokiem, 
w którym wodór i tlen w cylindrze byłyby zapalane 
przez iskrę, powodując eksplozję, która wypychała 
tłok na zewnątrz. Skonstruował silnik w 1807 roku 
i zainstalował go w powozie, używając go do na-
pędzania wagonu na krótki dystans, a tym samym 
wynalazł pierwszy pojazd lądowy napędzany sil-
nikiem spalinowym (wodorowym) na długo przed 
użyciem benzyny. W 1826 roku Samuel Brown za-
projektował silnik wodorowy, którego używał do 
napędzania pojazdu wjeżdżającego na wzgórze 
Shooter's Hill w Londynie.

Ogniwa paliwowe mogą wydawać się dość 
nowoczesnym wynalazkiem, ale pierwsze zostały 
wynalezione i wyprodukowane w 1839 roku przez 
Williama Grove'a. Te pionierskie ogniwa paliwowe 
nie wykorzystywały wodoru, ale trzy lata później 
Grove faktycznie stworzył pierwsze na świecie wo-
dorowe ogniwo paliwowe. 

Wczesny samochód napędzany ogniwami pa-
liwowymi o nazwie Hippomobile, wyprodukowa-
ny przez belgijskiego inżyniera Étienne'a Lenoira, 
odbył jazdę próbną z Paryża do Joinville-le-Pont 
w 1863 roku. Odległość 18 kilometrów pojazd 
pokonał z prędkością 6 km/h.

W 1895 roku Karol Olszewski otrzymał w wy-
niku doświadczenia wodór w stanie dynamicznym 
i określił jego temperaturę i ciśnienie krytyczne.

W tym czasie wodór był znany wyłącznie jako 
gaz. Zaledwie kilkadziesiąt lat później kilku na-
ukowców na całym świecie rozpoczęło ekspery-
menty ze skraplaniem gazu. Jednym z tych bada-
czy był Kamerlingh Onnes, profesor Uniwersytetu 
w Lejdzie, który rywalizował z innymi badaczami, 
aby jako pierwszy wyprodukować ciekły wodór.

Podczas gdy Onnes był na dobrej drodze, 
szkocki fizyk James Dewar był pierwszym, któremu 
udało się zamienić wodór w ciecz. W 1898 r. po 
raz pierwszy osiągnął temperaturę -252,9 stopni 
Celsjusza. Kilka lat później, w 1906 roku, Onnes 
z powodzeniem wyprodukował również ciekły wo-
dór. Dokonał tego w swoim laboratorium krioge-
nicznym, gdzie w tamtym czasie osiągnięto najniż-
sze temperatury na świecie.

Od tamtego czasu systematycznie kontynuowa-
no również badania nad wykorzystaniem wodoru. 
Zaowocowało to opracowaniem pierwszej baterii 
gazowej w 1945 roku, a niedługo potem rozwi-
nięto zastosowania wodoru jako nośnika energii 
w ogniwie paliwowym. 

W latach 1956–1958 został opracowany, 
w wielkiej tajemnicy, prototyp samolotu rozpo-
znawczego, znanego jako Lockheed CL-400 
Suntan. W ramach programu pomyślnie zapro-
jektowano samolot koncepcyjny, który mógł po-
dróżować z prędkością 2,5 Macha i wznosić się 
na wysokość 30 000 m, ale ostatecznie program 
został zamknięty ze względu na wydatki, brak za-
sięgu samolotu i niebezpieczeństwo zastosowania 
ciekłego wodoru jako paliwa w szybkich odrzu-
towcach. Wykonana praca nie poszła jednak na 
marne, ponieważ utorowała drogę do później-
szego wykorzystania ciekłego wodoru w rakietach 
programu Apollo, w tym 13 rakiet Saturn V, które 
zostały wystrzelone w latach 1967–1973.

W latach 90. XX wieku potencjał wodoru stał 
się coraz bardziej widoczny. Rozpoczęły się ekspe-
rymenty na statkach, ciężarówkach i samolotach. 

Korzyści w zakresie zrównoważonego rozwo-
ju również stawały się coraz bardziej widoczne. 
Wyrażenie „gospodarka wodorowa” pochodzi 
z 1970 r., kiedy elektrochemik John Bockris ukuł 
ten termin podczas spotkania w Centrum Technicz-
nym General Motors. Opisał gospodarkę, w której 
odnawialny wodór byłby podstawowym nośnikiem 
energii, zastępującym paliwa kopalne.

Chociaż gospodarka wodorowa nie stała się 
jeszcze rzeczywistością, zrównoważony wodór jest 
w centrum uwagi. Korzyści w zakresie zastoso-
wania wodoru są znaczące: jest wszechobecnym 
pierwiastkiem, nie ma negatywnego wpływu na 
środowisko, bo jedynymi produktami ubocznymi 
jego stosowania są ciepło i woda, poza tym moż-
na go wydajnie magazynować przez dłuższy czas. 
Jeśli w procesie produkcji wodoru wykorzystywana 
jest energia odnawialna, wodór jest rzeczywiście 
bardzo zrównoważoną opcją. ■

Źródła:
windupbattery.com
wynalazki.andrej.edu.pl
secretprojects.co.uk

Odkrycie wodoru, pierwsze zastosowania
Mateusz Marczak 

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

dr inż. Beata Kondratowicz-Kucewicz

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Hippomobile – XIX-wieczny samochód napędzany wodorem (www.windupbattery.com)
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Wodór w chemii, chemia wodoru

Wodór jest pierwiastkiem otwierającym układ 
okresowy. Ma najmniejszą masę atomową, 
wynoszącą 1,008 u i najprostszą budową, 

złożoną z jednego protonu i jednego elektronu o hy-
brydyzacji 1s, co oznacza, że orbital ma kształt kuli.

W warunkach standardowych dwuatomowe czą-
steczki wodoru (H2) tworzą bezwonny, bezbarwny, ła-
twopalny gaz – i w takiej postaci w ilości poniżej 0,5 
ppm wchodzi w skład powietrza. Większość wodoru 

w przyrodzie występuje jednak w postaci związanej 
z tlenem – jako woda lub węglem – w związkach or-
ganicznych. 

Wodór naturalnie występuje w postaci 3 izotopów 
różniących się stabilnością i liczbą neutronów:
• Prot/wodór (1H) – najpopularniejszy, stabilny izo-

top pozbawiony neutronów.
• Deuter (2H lub D) – izotop stabilny posiadający 

jeden neutron. Składnik tzw. ciężkiej wody WDO, 
która w wodzie występuje w ilości ok 115 ppm 
i odznacza się tworzeniem silniejszych wiązań wo-
dorowych, nieco wyższym pH, wyższymi tempera-
turami przemian fazowych oraz innymi właściwo-
ściami elektrycznymi i cieplnymi. Wykorzystywany 
jest jako spowalniacz neutronów w reaktorach 
atomowych oraz do preparatyki NMR.

• Tryt (3H lub T) – izotop niestabilny, posiadający 
dwa neutrony. Jego połowiczny czas rozpadu β− 
wynosi ok. 12 lat i zachodzi z powstaniem helu. 
Wykorzystywany jest w badaniach reakcji termoją-
drowych ukierunkowanych na pozyskanie czystej 
energii.
Wodór w przemyśle chemicznym jest wykorzysty-

wany głównie do reakcji gazu syntezowego będące-
go mieszaniną wodoru i tlenku węgla, a stanowią-
cego surowiec do wielu syntez organicznych – m.in. 
metanolu, etanolu i benzyn syntetycznych.

Inne przemysłowo realizowane reakcje redox 
i uwodornienia z udziałem wodoru to:
• synteza amoniaku przeznaczonego do produkcji 

nawozów sztucznych,

• rafineryjne procesy katalityczne obniżania zawar-
tości związków siarki, azotu i tlenu oraz wysycenia 
wiązań podwójnych w produktach i półproduk-
tach przeróbki ropy naftowej,

• przemysł kokso-chemiczny,
• chemia ropy naftowej i przeróbki na benzynę 

i oleje,
• procesy katalitycznego podwyższenia liczby okta-

nowej wybranych frakcji ropy naftowej i benzyny,
• uwodornienie benzenu do cykloheksanu (przezna-

czonego do produkcji nylonu) oraz nitrobenzenu 
do aniliny (barwnik i surowiec do kolejnych syntez),

• otrzymywanie aldehydów przetwarzanych potem 
do alkoholi.
Wodór i jego parametry są też często przywoływa-

ne w opracowaniach teoretycznych modeli, wyzna-
czaniu parametrów względnych i systematyk chemicz-
nych i fizyko-chemicznych.

Przykładem jest wartość energii stanu podstawo-
wego atomu wodoru wynosząca -13,6 eV, którą przy-
jęto w modelu teoretycznym promienia atomu Bohra. 
Nielsen Bohr zaproponował model kwantowy atomu 
i teoretycznie wyznaczony promień orbity, na której 
znajduje się elektron w atomie wodoru, w stanie pod-
stawowym, w całkowitej próżni. Promień teoretyczny 
wynosi 5,29177210903(80)· 10–11 m.

Wodór jest też wyznacznikiem aktywności i szla-
chetności metali. Wśród pierwiastków metalicznych 
rozróżnia się metale szlachetne i nieszlachetne. Meta-
le szlachetne są odporne na czynniki chemiczne oraz 
korozję atmosferyczną (powodowana tlenem i wil-
gocią). Ich cechą charakterystyczną jest zachowanie 

połysku metalicznego na powierzchni. Do tej grupy 
materiałów zalicza się rtęć (Hg), srebro (Ag), złoto 
(Au), platynę (Pt). Metale nieszlachetne natomiast są 
korozyjne, a pod wpływem czynników atmosferycz-
nych tracą połysk, pokrywając się warstwą tlenku lub 
wodorotlenku metalu rodzimego. Warstwa pasywu-
jąca chroni metal rodzimy przed dalszym postępem 
korozji, ale może też barierować przepływ ciepła 
lub/i ładunku, ponieważ charakteryzuje się znacząco 
zmienionymi właściwościami cieplno-elektrycznymi. 
Warstwy te są bardzo cienkie – mikronowe, a w nie-
których przypadkach (żelazo, chrom, aluminium) 
wręcz niewidoczne w powiększeniu mikroskopowym.

Obrazem stopnia szlachetności metalu jest jego 
umiejscowienie w szeregu napięciowym. Miejsce 
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metalu w szeregu uzależnione jest od właściwości 
elektrochemicznych, czyli m.in. wartości potencjału 
elektrochemicznego powstającego na powierzchni 
metalu względem roztworu jego jonów. W praktyce 
szlachetność’ oznacza, że metal mniej szlachetny wy-
piera metal bardziej szlachetny z roztworu jego soli. 
Szereg napięciowy metali w kolejności rosnącej szla-
chetności ma postać:

K-Ca-Al-Mn-Zn-Fe-Cd-Co-Ni-Sn-Pb-H2-Cu-Hg-Ag-Au

Dowolny metal wypiera z roztworu każdy na-
stępujący po nim w szeregu – wolną miedź można 
wytrącić z roztworu soli zawierającej jony miedzi po-
przez wprowadzenie tam żelaza. Wyjątkiem jest glin 
(Al), który ulegając błyskawicznie pasywacji (z wy-
tworzeniem warstwy tlenku), nie wypiera z roztwo-
rów jonów metali bardziej szlachetnych Fe2+, Zn2+, 
Pb2+ i Cu2+ metali. Szereg ten ma pokrycie także 
w szeregu napięciowym Volty, który określa wielkość 
napięcia elektrycznego istniejącego między metala-
mi – tym większego, im większa odległość między 
metalami w szeregu.

Zjawiska te mają też swoje konsekwencje korozy-
jne, ponieważ zarówno zjawiska elektrochemiczne, 
jak i napięciowe mogą przyczyniać się do niszczą-
cych zmian w metalach nimi objętych – wywoływać 
zmiany składu chemicznego, wżery, naprężenia me-
chaniczne lub elektryczne i in.

Skutkiem takiej prawidłowości jest również roz-
puszczalność metali w kwasach, m.in. rozcieńczo-
nym solnym (HCl) i siarkowym VI (H2SO4). Metale 
mniej szlachetne, znajdujące się po lewej (np.: Al, 
Sn) stronie wodoru w szeregu, będą go wypierać 
z kwasów z utworzeniem soli. Metale z prawej stro-
ny, m.in. Cu i Ag, nie będą wykazywać takiej aktyw-
ności.

Polskimi pionierami w badaniach nad wodorem, 
a konkretnie możliwością jego skroplenia i wyzna-
czeniem parametrów krytycznych tego gazu byli Ka-
rol Olszewski i Zygmunt Wróblewski, którzy swoje 
prace prowadzili na Uniwersytecie Jagiellońskim na 
przełomie XIX i XX wieku. ■

H2POLAND to Środkowoeuropejskie Forum 
Technologii Wodorowych, które odbyło się 
w dniach 17–18 maja w Poznaniu. Były 

to pierwsze w Polsce i Europie targi poświęco-
ne technologiom wodorowym. Wydarzenie było 
platformą wymiany eksperckiej wiedzy podczas 
konferencji i debat połączonych z ekspozycją naj-
nowszych rozwiązań poświęconych nisko- i zero-
-emisyjnej gospodarce.

Dzięki udanej współpracy swoją ofertę z ob-
szarów B+R oraz P+U dla gospodarki wodoro-
wej zaprezentowały cztery instytuty Łukasiewicza, 
a były to Łukasiewicz – IEL, Łukasiewicz – INS, 
Łukasiewicz – EMAG oraz Łukasiewicz – IMiF.

Nasze technologie przedstawialiśmy pod ką-
tem maksymalizacji udziału polskich zasobów 
produkcyjnych w toku realizacji inwestycji wodo-
rowych.
Podczas dwudniowego Forum prelegentami z ra-
mienia Sieci Badawczej Łukasiewicz byli:
• Dyrektor Łukasiewicz – EMAG, dr inż. Artur 

Kozłowski, który miał okazję wypowiadać 
się w panelu pt. „Wodorowy wyścig: na jakie 
miejsce możemy liczyć?”,

• Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju NITRO-
SYNCAT w Łukasiewicz – Instytucie Nowych 
Syntez Chemicznych, inż. Bartosz Moszowski, 
wziął udział w panelu pt. „Jak wodór może 
pomóc w uniezależnieniu się Polski od paliw 
kopalnych?",

• Dyrektor ds. badawczych i komercjalizacji 
w Łukasiewicz – Instytucie Elektrotechniki, 
dr inż. Marcin Parchomiuk prowadził panel 
pt. „Jak efektywnie zorganizować ekosystem 
transportu publicznego opartego na wodorze 
w samorządzie?”.
Instytuty Łukasiewicza na wspólnym stoisku 

prezentowały swoje produkty ■

Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND
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Kolory wodoru

Polska jest jednym z globalnych liderów produkcji wo-
doru, zajmując 3 miejsce w Europie oraz 5 na świe-
cie. Rocznie wytwarza się w Polsce ponad milion ton 

tego gazu, co odpowiada około 10–15% łącznej pro-
dukcji wodoru w Europie. Pomimo tego transformacja 
energetyczna polskiej gospodarki, wzrost wykorzystania 
wodoru we wszystkich jej sektorach i spełnienie restryk-
cyjnych celów klimatycznych nie będą proste. Krajowa 
produkcja wodoru w dominującej większości oparta jest 
na paliwach kopalnych, więc wytwarzany wodór odzna-
cza się wysokim poziomem emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery. Tak produkowany wodór określany jest mia-
nem wodoru szarego. 

W standardowych warunkach wodór jest gazem 
nietoksycznym, bezsmakowym, bezwonnym i bezbarw-
nym. Mimo to mówiąc o wodorze wyróżniamy jego ko-
lory. Nomenklatura ta wynika z różnych sposobów jego 
produkcji. Użycie oznaczenia koloru wodoru należy ro-
zumieć jako wskazanie na sposób jego uzyskiwania lub 
źródło zasilania instalacji do jego wytwarzania.

Gama kolorów wodoru rozpoczyna się od barw 
opisujących wodór uzyskiwanych dzięki paliwom kopal-
nym:

Szary jest produkowany w procesie reformingu 
parowego węglowodorów – SMR (Steam Metha-
ne Reforming), charakteryzuje się wysoką emisyj-
nością (szacowane 9–12 kg CO2/kg H2). Refor-

ming parowy to jeden z najważniejszych procesów 
technologicznych, w którym pozyskiwane są gazy 
syntezowe do produkcji metanolu, amoniaku 
i wodoru. Gaz ziemny wykorzystywany w procesie 
SMR jest najtańszym surowcem kopalnym do pro-
dukcji wodoru, zapewnia wysoką wydajność oraz 
wystarczalność zasobów. Sam proces reformingu 
polega na reakcji metanu z parą wodną w tem-
peraturze 700–1000°C w obecności katalizatora 
metalicznego i wymaga dużych nakładów ener-
getycznych.
Niebieski uzyskiwany jest w tym samym procesie 
reformingu parowego, ale przy wykorzystaniu tech-
nologii wychwytujących inne gazy (głównie CO2) 
będące efektem reformingu. Najczęściej stosowa-
nymi technologiami są CCS (Carbon Capture Sto-
rage) oraz CCU (Carbon Capture Utilization).
Czarny oznacza wodór pochodzący z procesu 
zgazowania węgla kamiennego.
Brązowy wodór uzyskiwany jest w procesie zgazo-
wania węgla brunatnego.
Turkusowy stanowi efekt procesu pirolizy metanu, 
którego wynikiem jest produkcja czystego wodoru 
oraz węgla w fazie stałej. Jest to względnie nowa 
i rozwijana metoda. Wykorzystuje gaz ziemny jako 
surowiec, jednak proces zachodzi dzięki ciepłu 
wytwarzanemu za pomocą energii elektrycznej. 

Mateusz Marczak

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Produktami pirolizy metanu są wodór oraz węgiel, 
ale w postaci stałej, co niweluje konieczność jego 
wychwytywania i magazynowania. Jeśli do prze-
prowadzenia procesu wykorzystywano by wyłącz-
nie energię elektryczną z OZE, to proces byłby 
zeroemisyjny.
W palecie kolorów wodoru znajdziemy także:
Zielona barwa oznacza wodór wytwarzany w pro-
cesie elektrolizy zasilanej z odnawialnych źródeł 
energii. Elektroliza umożliwia rozdzielenie wody 
na wodór oraz tlen. W trakcie procesu pod wpły-
wem napięcia elektrycznego wiązanie między nimi 
zostaje przerwane w roztworze. W chwili obecnej 
wydajność procesu oscyluje między 50–70%, jed-
nak stale prowadzone są prace nad rozwojem 
technologii.
Różowy, czerwony lub fioletowy oznacza wodór 
pochodzący z elektrolizy zasilanej energią jądro-
wą.
Żółtym kolorem oznaczany jest wodór uzyskiwany 
z użyciem elektrolizy zasilanej energią słoneczną.
Biały kolor oznacza wodór uzyskany bezpośrednio 
z geologicznych źródeł.
Nadawanie koloru ze względu na pochodzenie 

wodoru znacząco upraszcza identyfikację, jaki wpływ 
na środowisko miała jego produkcja i czy można na-
zwać go ekologicznym źródłem energii.

Stosowanie gazu ziemnego jako surowca do wy-
twarzania niebieskiego, turkusowego lub szarego wo-
doru ma sens tylko wtedy, gdy wodór jest potrzebny 
jako surowiec w reakcji chemicznej w celu wytworze-
nia produktów o wysokiej wartości. Jeśli jako paliwo 
stosuje się niebieski, turkusowy lub szary wodór na 
bazie metanu, w wielu przypadkach o wiele bardziej 
efektywne byłoby bezpośrednie wykorzystanie meta-
nu.

Jednak ekonomika produkcji wodoru szybko się 
zmienia. Wyniki prac badawczo-rozwojowych w za-
kresie wytwarzania energii odnawialnej i technologii 
elektrolizerów dają nadzieję na obniżenie kosztów 
kapitałowych i operacyjnych oraz zwiększenie wydaj-
ności produkcji ekologicznego wodoru. Przewiduje 
się, że dzięki temu zielony wodór będzie konkuren-
cyjny cenowo w stosunku do niebieskiego wodoru 
z SMR, który jest obecnie najtańszy. ■

Źródła:
https://seshydrogen.com
https://www.forbes.com 
https://broadleaf.com.au/resource-material

Wiadomości

opracownie JS na podstawie https://www.nature.com/
articles/s41587-021-01195-w
fot. pixabay.com

Drobnoustroje przetwarzają 
dwutlenek węgla w alkohol 
i aceton
Prof. Fungmin Eric Liew wraz z zespołem 
z LanzaTech Inc. (Skokie, IL, USA) przedstawia 
w tegorocznym zeszycie czasopisma „Nature 
Biotechnology” wyniki badań dotyczących 
wykorzystania w ochronie środowiska 
drobnoustrojów, które pochłaniają z atmosfery 
dwutlenek węgla. W artykule opisany jest 
rozwój drogi fermentacji węgla z popularnych, 
tanich surowców gazowych, takich jak emisje 
przemysłowe i gaz, prowadzących do produkcji 
ważnych dla przemysłu chemikaliów. Naukowcy 
przekonują, że jednym z rozwiązań procesu 
fermentacji mogą być drobnoustroje, które 
pochłaniają CO2 i przekształcają go w substancje 
przyjazne dla środowiska: czysty aceton i alkohol 
izopropanolowy. Badania prowadzone były na 
mikroorganizmie Clostridium autoethanogenum, 
którego zoptymalizowane szczepy umożliwiały 
ciągłą produkcję z szybkością do ~3 g/l/h 
z ~90% selektywnością. Analiza cyklu 
chemicznego wykazała pochłanianie węgla 
w otrzymanych produktach, w przeciwieństwie 
do tradycyjnych procesów produkcyjnych, które 
powodują wydzielanie się gazów cieplarnianych. 
Wyniki te pokazały, że badane mikroorganizmy 
umożliwiają ekologiczną, wysokowydajną 
i selektywną produkcję chemikaliów i oczekuje 
się, że podejście to będzie można łatwo 
zastosować do szerokiej gamy produktów 
chemicznych.

Porównanie metod wytwarzania wodoru w kontekście emisji CO2 (na podstawie www.forbes.com)
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Ze względu na niewielką gęstość gazowego 
wodoru należy go przechowywać w specjal-
nych zbiornikach ciśnieniowych, wytrzymują-

cych ciśnienia rzędu 300÷700 bar.
Znacznie większą gęstość wodoru można uzy-

skać przez jego upłynnienie. Gęstość ciekłego wo-
doru przy ciśnieniu atmosferycznym i temperaturze 
-252°C wynosi 70,8 kg/m3. Ta właściwość wodoru 
ma szczególne zastosowanie przy jego przecho-
wywaniu i transporcie. Z drugiej strony proces 
skraplania wodoru wiąże się z dużym wydatkiem 
energetycznym, a ze względu na ekstremalnie niską 
temperaturę ciekły wodór podlega intensywnemu 
parowaniu. Ograniczenie ewaporacji ciekłego wo-
doru wymaga zastosowania odpowiedniej krioge-
nicznej izolacji termicznej oraz zbiorników o okre-
ślonej konstrukcji.

Produkcja ciekłego wodoru

O zaletach magazynowania wodoru w postaci 
skroplonej świadczą dwa parametry ciekłego wo-
doru: gęstość cieczy, wynosząca 70,8 kg/m3, oraz 
objętość gazu powstała z odparowania 1 dm3 cie-
kłego wodoru, wynosząca 790 dm3. Inaczej mó-
wiąc objętość wodoru skroplonego stanowi około 
1/790 objętości wodoru gazowego. Oznacza to, że 
magazynowanie ciekłego wodoru, w którym zgro-
madzono określoną energię, wymaga zbiornika 
o znacznie mniejszej objętości niż objętość zbior-
nika wodoru gazowego dla takiej samej wartości 

energii. Aby ograniczyć gabaryty zbiorników gazo-
wego wodoru lub zwiększyć gęstość zmagazyno-
wanej energii, konieczne jest sprężanie gazowego 
wodoru i stosowanie zbiorników wysokociśnienio-
wych. Wodór ciekły przechowywany jest natomiast 
pod ciśnieniem atmosferycznym. Z drugiej strony 
przechowywanie skroplonego wodoru w tempe-
raturze -252°C wymaga stosowania specjalnych, 
izolowanych termicznie zbiorników, a sam proces 
skraplania wodoru wiąże się z dużo większym wy-
datkiem energetycznym niż proces jego sprężania. 

W procesie sprężania wodoru w kompreso-
rze wodorowym następuje 
sprężanie gazu wejściowego 
o ciśnieniu 6÷30 barów do 
wartości 200÷700 barów 
w zależności od zastosowa-
nego kompresora (rys. 1). 
Zakłada się, że do sprężenia 
wodoru do 350 barów po-
trzeba około 15÷20% energii 
zawartej w sprężanym gazie.

W przypadku skraplania 
wodoru proces jest dwueta-
powy (rys. 2). Pierwszy etap 
to klasyczny proces sprężania 
gazowego wodoru.

W drugim etapie wstępnie 
sprężony wodór poddawa-
ny jest procesowi skraplania 
w skraplarce, na wyjściu któ-
rej otrzymujemy wodór ciekły. 

Ciekły wodór – produkcja, magazynowanie, transport

W procesie tym oprócz energii potrzebnej do prę-
żenia wodoru konieczna jest dodatkowa energia 
dla samego procesu skraplania. Przy czym zakła-
da się, że sam proces skroplenia wodoru wymaga 
30÷40% całkowitej energii zawartej w uzyskanym 
ciekłym wodorze.

Skraplanie wodoru odbywa się w instalacjach 
realizujących termodynamiczne procesy sprężania 
i rozprężania gazowego wodoru w wymiennikach 
ciepła. Przykładowy schemat procesu skraplania wo-
doru, przedstawiony na rys. 3, realizowany jest w in-
stalacji przedstawionej na rys. 4 – w tym przypadku 
japońskiej firmy Kawasaki.

Podstawowa procedura skraplania wodoru reali-
zowana jest na zasadzie „wykorzystania wodoru do 
chłodzenia wodoru”. Gazowy wodór skrapla się, gdy 
wymienniki ciepła „odbierają” ciepło, aby obniżyć 
jego temperaturę do -253°C. Aby to osiągnąć, oma-
wiana instalacja wykorzystuje cykl Claude, w którym 
oddzielone od gazu zasilającego (wodór do skrople-
nia) gazowy azot i gazowy wodór, używane do chło-
dzenia, krążą przez kilka wymienników ciepła i schła-
dzają gaz zasilający do jego temperatury skraplania. 
Na ostatnim etapie skraplania wykorzystywane są 

dwie turbiny rozprężne. Gaz zasilający, który został 
wstępnie schłodzony do -196°C za pomocą wymien-
ników ciepła, podczas przechodzenia przez turbinę 
rozprężną ulega rozprężeniu skutkującym dalszym 
obniżeniem temperatury, co powoduje skroplenie 
w temperaturze -253°C.

Wirnik turbiny, który ma zaledwie kilka centy-
metrów średnicy i ponad dziesięć centymetrów 
długości, jest mniej więcej wielkości turbosprężarki 
silnika samochodowego. Jednak ta niewielka sek-
cja obraca się z bardzo dużą prędkością ponad 
100 000 obr./min, dzięki czemu osiągany jest efekt 
rozprężania wodoru i obniżenia jego temperatury.

Zbiorniki ciekłego wodoru

W zależności od przeznaczenia zbiorniki buduje 
się przy zachowaniu różnych proporcji, które wpływa-
ją na technologię izolowania zbiornika oraz skutecz-
ność izolacji. Najdogodniejszym kształtem, jeśli chodzi 
o minimalizację parowania cieczy, jest kula ze wzglę-
du na: największy stosunek objętości do powierzchni 
oraz wytrzymałość mechaniczną. Z uwagi na proble-
my konstrukcyjne, związane z wytrzymałością i stabil-

dr hab. inż. Grzegorz Wojtasiewicz, prof. IEL

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Rys. 1. Proces sprężania gazowego wodoru

Rys. 2. Proces skraplania gazowego wodoru

Rys. 3. Proces skraplania wodoru [1]

Rys. 4. Instalacja sprężania wodoru firmy Kawasaki [1]
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W przypadku zbiorników kulistych średnica ze-
wnętrznego zbiornika może dochodzić do 20 m, 
a jego pojemność może wynosić nawet 100000 l. 
Największymi producentami zbiorników ciekłego wo-
doru są Linde AG, Air Liquid, Air Products.

W zależności od przeznaczenia zbiornika opra-
cowuje się różne rozwiązania systemów izolacyjnych 
dla rozmaitych zbiorników ciekłego wodoru. Jednym 
z parametrów zbiorników ciekłego wodoru, poda-
wanym przez producentów, jest ilość odparowują-
cego ciekłego wodoru w ciągu doby jako % masy 
magazynowanego wodoru (zwykle od 1% do 5% na 
dobę). Pozwala to określić jakość wykonania zbior-
nika. Im lepsza izolacja termiczna, tym ten procent 
jest mniejszy.

W zbiornikach dużych magazynujących dziesiątki 
lub setki kg wodoru można założyć większy, np. 5%, 
jego ubytek w ciągu 24h. Jeżeli producent dopuszcza 
taki ubytek wodoru, to zazwyczaj wynika on z zasto-
sowanej słabszej izolacji termicznej. Z drugiej strony 
w zbiornikach o małych pojemnościach zakłada się 
zazwyczaj 1% ubytek ciekłego wodoru na dobę. Speł-
nienie tego kryterium wymaga jednak zastosowania 
lepszej izolacji termicznej.

Obecnie prowadzone są również prace nad me-
todą eliminacji parowania ciekłego wodoru ze zbior-
ników (rys. 8).

16

nością zbiornika, jedynie zbiorniki o największych po-
jemnościach magazynowanego wodoru budowane są 
w postaci kulistej (sferycznej) co przedstawia rys. 5.

W powszechnej praktyce stosowane są zbiorniki 
cylindryczne o znormalizowanych dennicach w kształ-
cie czaszy lub elipsoidy, o określonych proporcjach 
średnicy zbiornika do jego długości (rys. 6).

Stacjonarne zbiorniki ciekłego wodoru w postaci 
cylindrów mogą być sytuowane pionowo lub pozio-
mo (rys. 7).

Wszystkie zbiorniki wyposażone są w odpo-
wiednie oprzyrządowanie hydrauliczne, służą-
ce do napełniania i opróżniania zbiornika, oraz 
aparaturę kontrolno pomiarową monitorującą 
parametry jego pracy (poziom cieczy, temperatu-
ra, ciśnienie itp.), co przedstawia rys. 8. Zbiorniki 
te zazwyczaj charakteryzują się następującymi pa-
rametrami: średnica zbiornika (1,4÷3,8) m, dłu-
gość/wysokość zbiornika (3÷15) m, pojemność 
zbiornika (1500÷70000) l. 

Rys. 7. Zbiorniki Linde AG w konfiguracji pionowej (Linde AG)

Rys. 8. Schemat oprzyrządowania hydraulicznego oraz aparatury 
kontrolno-pomiarowej typowego zbiornika ciekłego wodoru (Linde AG)

Rys. 5. Zbiornik kulisty – 3800 m3, 270 t (www.nasa.gov)

Rys. 6. Cylindryczne zbiorniki ciekłego wodoru o proporcjach dł./sz.: A) 1:0,88, B) 3:1, C) 4:1, D) 5:1, E) 6:1 [2]
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W klasycznych zbiornikach ciekłego wodoru na 
skutek ciepła wnikającego do jego wnętrza, Qs, na-
stępuje parowanie ciekłego wodoru. Pary wodoru 
są odprowadzane na zewnątrz zbiornika, co skutku-
je jego ubytkiem (rys 9a). W proponowanym „bez-

stratnym” rozwiązaniu (rys. 9b) wewnątrz zbiornika 
umieszczony jest wymiennik ciepła, połączony z ze-
wnętrzną chłodziarką. Ciepło wnikające do wnętrza 
zbiornika jest odprowadzane przez wymiennik, Qch, 
co eliminuje parowanie ciekłego wodoru i tym sa-
mym jego straty.

Transport ciekłego wodoru

Mówiąc o transporcie ciekłego wodoru, myślimy, 
podobnie jak w przypadku transportu innych cie-
czy kriogenicznych (ciekły azot, tlen, LNG), jedynie 
o transporcie kołowym oraz morskim. Nie istnieją 
i raczej nie powstaną rurociągi do przesyłania cieczy 
kriogenicznych na długie dystanse. Rurociąg taki mu-
siałby być na całej długości (dziesiątki lub setki kilo-
metrów) izolowany termicznie, co jest ekonomicznie 
nieuzasadnione i w zasadzie niewykonalne.

Rys. 9. Zbiornik ciekłego wodoru: a)klasyczny, b) eliminujący ubytek 
ciekłego wodoru. Qs – ciepło strat, Qch – ciepło chłodzenia

Rys. 10. Cysterna kołowa (trailer) do przewozu ciekłego azotu (Air Products Inc.)

Rys. 11. Cysterna kołowa (trailer) do przewozu ciekłego azotu (Air Products Inc.)

Rys. 12. Statek do transportu ciekłego wodoru Kawasaki H. I. [4]
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W przypadku transportu kołowego, zarówno dro-
gowego, jak i kolejowego, do przewozu ciekłego wo-
doru wykorzystywane będą cysterny, które de facto są 
cylindrycznymi zbiornikami stacjonarnymi, posadowio-
nymi na platformie jezdnej. Co do zasady nie różnią 
się one niczym od eksploatowanych obecnie cystern 
przeznaczonych do przewozu innych cieczy kriogenicz-
nych, np. ciekłego azotu, którego temperatura wrze-
nia jest jedynie o 50°C wyższa niż temperatura wrzenia 
ciekłego wodoru i wynosi -200°C. Przykłady cystern 
drogowych i kolejowych do przewozu ciekłego azotu 
przedstawiają rys. 11 i 12.

W przeciwieństwie do transportu kołowego, trans-
port morski przewidziany jest do przewozu większej ilo-
ści ciekłego wodoru na dłuższych dystansach, zwłaszcza 
na trasach międzykontynentalnych, jak ma to obecnie 
miejsce w przypadku transportu skroplonego gazu.

Japoński koncern Kawasaki Heavy Industries 
w 2019 roku zwodował pierwszy na świecie statek 
przeznaczony do transportu wodoru (rys. 12). W 2021 
roku został on oddany do eksploatacji, a na początku 
2022 roku przewiózł pierwszy ładunek ciekłego wodo-
ru z Australii do Japonii. Statek o długości 116 m po-
siada zbiornik LH2 o pojemności 1,2 tysiąca metrów 
sześciennych, z podwójnymi ścianami izolowanymi 
próżniowo. Statek używa oleju napędowego jako pa-
liwa, ale producent zapowiada, że następne jednostki 
będą napędzane wodorem.

Nad własnym statkiem do transportu skroplonego 
wodoru pracują również Koreańczycy. Prace prowadzi 
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering. Korea Po-
łudniowa jest obecnie jednym z największych dostaw-
ców statków na świecie. Do budowy zbiornika na LH2 
tworzy się specjalną stal, nowe materiały izolacyjne, 
a także opracowuje nowe techniki spawania.

W Europie prace nad transportem wodoru drogą 
morską prowadzi m.in. konsorcjum Shell International 
Trading and Shipping Company oraz GTT. Przewidu-
je się, że technologia dla takiego zbiornikowca będzie 
gotowa do 2026 roku, natomiast pierwszy statek tego 
typu może być oddany do eksploatacji już w 2028 
roku. Wizualizację zbiornikowca Shell/GTT do przewo-
zu ciekłego wodoru przedstawia rys. 13. Rysunek 14 
przedstawia natomiast wnętrze prototypowego zbiorni-
ka ciekłego wodoru dla omawianej jednostki. ■

Źródła: 
[1] ht tps://global.kawasaki.com/en/scope/pdf_e/sco-
pe114_03.pdf
[2] https://www.osti.gov/servlets/purl/1457536/
[3] https://www.portalmorski.pl/images/_gfx/_porty/_pl/_swino-
ujscie/lng/cysterna_kolej_gaz_800.jpg
[4] Suiso Frontier odbył swój pierwszy rejs – przetransportował 
ciekły wodór - GospodarkaMorska.pl
[5] Shell i GTT łączą siły w rozwijaniu technologii transportu cie-
kłego wodoru PortalMorski.pl

Rys. 13. Projekt zbiornikowca do transportu ciekłego wodoru – Shell/GTT [5]

Rys. 14. Prototyp zbiornika ciekłego wodoru zbiornicowca Shell/GTT [5]

Wiadomości

opracownie JS na podstawie https://www.wnp.pl/
energetyka/pse-rozbudowa-stacji-reclaw-zakonczona-
zwiekszone-bezpieczenstwo-energetyczne,512162.html
fot. Enea

PSE zakończyły rozbudowę 
stacji energetycznej Recław 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zakończyły 
rozbudowę stacji energetycznej 220 kV/110 
kV Recław koło Wolina w województwie 
zachodniopomorskim. PSE zbudowały nową 
rozdzielnię 220 kV w stacji elektroenergetycznej 
Recław, która połączona jest z rozdzielnią 110 kV 
należącą do Enei Operator. Jak ocenił to Prezes 
Enei Operator Marek Rusakiewicz, brak tej nowo 
uruchomionej infrastruktury mógł spowodować 
utratę zasilania dla wielu tysięcy odbiorców. 
Dopiero nowa rozdzielnia oraz linie energetyczne 
umożliwiły rozpływ energii, co zabezpiecza przed 
potężną awarią. Rozbudowana stacja przeszła 
już pozytywnie próby napięciowe i została 
przekazana do eksploatacji. Druga linia 220 kV 
pomiędzy Recławiem i Morzyczynem pozwoli na 
wzrost bezpieczeństwa zasilania całego obszaru 
Oddziału Dystrybucji Szczecin Enei Operator 
oraz sieci przesyłowej PSE, jak zauważył 
Włodzimierz Mucha, wiceprezes zarządu PSE.
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W obecnej dobie kryzysu energetycznego, 
w znacznej mierze związanego ze względa-
mi ochrony środowiska, coraz większego 

znaczenia nabierają poszukiwania alternatywnych 
źródeł energii (w tym paliwa do napędu pojazdów), 
mających zastąpić napęd spalinowy generujący dwu-
tlenek węgla oraz inne toksyczne spaliny. Na czoło 
wysuwają się dwa mechanizmy w tym zakresie: na-
pęd elektryczny oraz właśnie wykorzystujący wodoro-
we ogniwa paliwowe. Obydwa te rodzaje napędów 
są przedmiotem badań w Ł–Instytucie Elektrotechniki, 
więc przybliżenie w niniejszym artykule Czytelnikowi 
„Inżynierii Elektrycznej” i usystematyzowanie wiado-
mości dotyczących ogniw paliwowych może być inte-
resujące nie tylko dla pracowników Instytutu.

Historia ogniw paliwowych i współczesność

Idea ogniw paliwowych pojawiła się już w XIX 
wieku, gdy w 1838 r. opis działania ogniw wo-
dorowych zaproponował szwajcarski chemik Chri-
stian F. Schönbein, natomiast rok później w 1839 
r. brytyjski uczony William R. Grove skonstruował 
pierwsze działające ogniwo paliwowe wytwarzają-
ce prąd elektryczny. Ogniwa paliwowe mają co-
raz szersze zastosowania, a pierwszym znaczącym 
było użycie ich w programach kosmicznych NASA 
w połowie lat 60. XX wieku do zasilania w ener-
gię elektryczną satelitów i pojazdów kosmicznych. 
Obecnie ogniwa paliwowe są wykorzystywane do 
zasilania zarówno podstawowego, jak i rezerwo-

wego budynków przemysłowych i mieszkalnych. 
Bardzo ważnym obszarem wykorzystania ogniw 
paliwowych jest szeroko rozumiany transport, 
gdyż ogniwa wodorowe wykorzystywane są do za-
silania pojazdów, takich jak samochody, ale także 
autobusy i wózki widłowe. Jako przykład na rys. 1 
pokazany jest samochód Honda FCX, zasilany 
ogniwami wodorowymi.

Zastosowanie ogniw paliwowych będzie miało 
duży wpływ na ochronę środowiska, gdyż według 
wstępnych ocen uważa się, że zastąpienie trady-
cyjnych metod wytwarzania energii elektrycznej 
z pomocą węgla przez ogniwa paliwowe będzie 
prowadzić do zmniejszenia emisji dwutlenku wę-
gla o 40%–60% oraz tlenków azotu o 50%–90%.

Ogniwa paliwowe – rodzaje i zasada działania 

Jest wiele rodzajów wodorowych ogniw pali-
wowych. Gwoli ścisłości zauważmy jednak, że jak-
kolwiek ogniwa paliwowe kojarzone są z wodorem 
jako paliwem stosowanym w nich, to jednak nie jest 
to jedyny rodzaj paliwa. W rzeczywistości czysty wo-
dór stosowany jest jako wyłączne obok tlenu paliwo 
w trzech rodzajach ogniw paliwowych: w najpow-
szechniej stosowanym ogniwie paliwowym z pół-
przepuszczalną membraną do wymiany protonów, 
oznaczonym w skrócie PEMFC (od angielskich słów 
Proton-exchange membrane fuel cell), w alkalicz-
nym ogniwie paliwowym (AFC) oraz ogniwie paliwo-
wym z kwasem fosforowym (PAFC). W innych popu-
larnych ogniwach paliwowych, jak ogniwo paliwowe 
ze stałym tlenkiem (SOFC), ogniwie paliwowym ze 
stopionym węglanem (MCFC) stosuje się zamiennie 
z wodorem także tlenek węgla lub metan. Z kolei 
ogniwo paliwowe typu (DMFC) zasilane jest bezpo-
średnio metanolem CH3OH. Na rys. 2 pokazany jest 
schemat działania ogniwa paliwowego typu PEM 
z półprzepuszczalną dla zjonizowanego wodoru 
(protonów) polimerową membraną, która rozdziela 
anodę i katodę. Same elektrody wykonane są na 
ogół z papieru nawęglonego, który dodatkowo po-
krywa się z katalizatorem reakcji, jakim jest platyna. 
Wprowadzony w okolice porowatej anody gazowy 
wodór ulega rozpadowi na zjonizowany wodór, czyli 
protony (H+) dyfundujące przez półprzepuszczalną 
membranę i uwolnione w ten sposób elektrony (e–). 

Ogniwa paliwowe – zalety i problemy eksploatacji

Ogniwa paliwowe są coraz szerzej obecnie stosowane zarówno w życiu codziennym, jak 
i w gospodarce. Omówieniu korzyści ze stosowania tych nowych źródeł prądu elektrycznego 
i pojawiających się wówczas niebezpieczeństw poświęcony jest niniejszy artykuł. 

Dostają się one w obszar katody, płynąc zewnętrz-
nym obwodem elektrycznym pokazanym na rys. 2, 
generując w ten sposób prąd elektryczny, zasilający 
podłączone urządzenie. Wówczas na katodzie za-
chodzi reakcja tlenu z wolnymi elektronami, w wyni-
ku której redukuje się on do postaci O2–. Z punktu 
widzenia chemicznego w wyniku połączenia proto-
nów ze zjonizowanymi jonami tlenu powstaje w wy-
niku tej reakcji woda, zgodnie ze wzorem 2O2– + 
4H+ → 2H2O i przedstawia to rys. 2. Generowana 
jest także wówczas energia elektryczna. 

Komercyjna eksploatacja technologii 
wodorowych i pojawiające się problemy 

Na znaczenie roli gospodarki opartej na wodo-
rze wskazuje to, że według oszacowań sam wodór 
mógłby pokryć 24% światowego zapotrzebowania 
na energię, przy rocznej sprzedaży do 2050 roku 
na poziomie 630 miliardów dolarów. Umożliwi 
to zwiększenie dekarbonizacji przemysłu, z czym 
związana jest jednak konieczność modernizacji na 
dużą skalę infrastruktury gospodarczej, do czego 
niezbędne będzie użycie także regulacji prawnych 
i decyzji na szczeblu rządowym. Dla zapewnienia 
ekologicznej funkcji wodoru w procesie transforma-
cji energetycznej niezbędne jest opracowanie czy-
stych, o niskim śladzie węglowym metod jego otrzy-
mywania. Podstawową taką metodą jest elektroliza 
wody, która na chwilę obecną umożliwia otrzymanie 
zaledwie 4% czystego wodoru, natomiast 95% pro-
dukcji wodoru uzyskuje się przy wykorzystaniu paliw 
kopalnych, gazyfikacji węgla i reformingu parowe-
go metanu. Te różne metody otrzymywania wodo-
ru często uwidaczniane są poprzez wprowadzenie 
identyfikacji jego koloru: wodór szary otrzymywany 
jest z metanu, wodór czarny z węgla kamiennego 

i analogicznie wodór brązowy z węgla brunatnego, 
niebieski jest to wodór wytworzony z metanu przy za-
stosowaniu wychwytu CO2, natomiast ekologiczny 
wodór zielony otrzymywany jest z użyciem elektroli-
zy wody, korzystając z odnawialnych źródeł energii. 
W procesie elektrolizy stosuje się trzy podstawowe 
rodzaje elektrolizerów: z membraną protonowo-
-przewodzącą (PEMWE), alkaliczne (AWE) oraz sta-
łotlenkowe (SOE), w których tlenkowe ogniwo pali-
wowe pracuje w odwrotnym modzie prowadzącym 
do elektrolizy wody i uzyskania wodoru z wykorzy-
staniem tlenkowego lub ceramicznego elektrolitu. 
Dla zwiększenia efektywności reakcji zachodzących 
w ogniwach paliwowych, a także elektrolizerach 
wody konieczne jest stosowanie katalizatorów oraz 
odpowiednich materiałów – często opartych na 
metalach szlachetnych i ziemiach rzadkich, jak po-
kazano uprzednio, np. platyny w przypadku elek-
trod ogniw paliwowych. Jako katalizatory elektrod 
powietrznych stosowane są tlenki na bazie kobaltu 
Co3O4, kobaltu z niklem Ni2CoO4 oraz z lantanem 
La1–XSrXCoO3, a także metale szlachetne takie jak 
platyna, rod lub stopy niklu domieszkowane metala-
mi szlachetnymi. Jak więc widać z powyższych przy-
kładów, dla konstrukcji ogniw paliwowych i elektro-
lizerów o wymaganych parametrach wymagane są 
odpowiednie surowce, takie jak metale szlachetne 
czy też ziemie rzadkie. W ten sposób dochodzimy 
do pojęcia surowców krytycznych niezbędnych do 
rozwoju technologii wodorowych. Ziemie rzadkie są 
dostępne przede wszystkim w Chinach, co dobrze 
wiedzą użytkownicy neodymowych magnesów trwa-
łych o najlepszych parametrach magnetycznych. 
Z kolei kobalt wydobywany jest przede wszystkim 
w Kongo, a metale szlachetne takie jak platyna 
rzadko występują w przyrodzie i są kosztowne. Jak 
widać, dla upowszechnienia technologii wodoro-
wych jako źródło energii i dla elektrolizy wody ko-
nieczny jest więc stabilny dostęp do tych materiałów. 
Poza tym pierwiastki te są niezbędne w wielu innych 
zastosowaniach w elektronice oraz przemyśle jubi-
lerskim. Sprawia to pewnego rodzaju ryzyko dostaw, 
dodatkowo z afrykańskich państw często niestabil-
nych politycznie, co trzeba mieć na uwadze przy 
komercjalizacji technologii wodorowych w procesie 
dekarbonizacji przemysłu. Inną trudnością pracy 
w technologiach wodorowych są względy bezpie-
czeństwa, wymagające zachowania bardzo wysokiej 
szczelności w technologiach wodorowych, gdyż wo-
dór jest bezwonnym, łatwo ulatniającym się gazem 
łatwopalnym. ■

prof. dr hab. Jacek Sosnowski

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Rys. 2. Schemat działania ogniwa paliwowego z półprzepuszczalną membranąRys. 1. Tankowanie samochodu o napędzie wodorowym Honda FCX
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Materiały ceramiczne stosowane w ogniwach 
paliwowych

Ogniwa paliwowe to urządzenia, które wyko-
rzystują zamianę energii chemicznej paliwa 
w energię elektryczną. Rozkwit technologii 

ogniw paliwowych nastąpił w latach 60. XX wieku. 
Niemniej jednak pierwsze ogniwo paliwowe zostało 
skonstruowane przez angielskiego naukowca Wilia-
ma R. Grove w 1839 r. Było to możliwe dzięki publi-
kacji zasad jego działania w 1838 r. przez chemika 
Chrystiana F. Schönbeina.

Jednym z rodzajów ogniw paliwowych są ogniwa 
z zastosowanym tlenkiem stałym (SOFC). Wzbudzają 
one największe zainteresowanie ze względu na swoją 
wydajność i wszechstronność zastosowań. 

Największy potencjał zastosowań ogniw paliwo-
wych w przemyśle energetycznym tkwi w tlenkowych 
ogniwach paliwowych ze względu na możliwość łą-
czenia pojedynczych ogniw w zestawy i nadawania 
im różnorodnych kształtów (rurowe, monolityczne), 
co daje największą spośród innych ogniw możliwość 
do uzyskania mocy. 

W przypadku tych ogniw temperatura pracy jest 
niezwykle wysoka, sięgająca nawet 1000°C. Wysoka 
temperatura pracy ogniw SOFC pozwala wykorzystać 
ciepło odpadowe do zasilania urządzeń energetycz-
nych, wobec czego tego typu ogniwa mogą znaleźć 
zastosowanie w przemyśle energetycznym. Stąd też 
dąży się do łączenia tych ogniw w obiegi z turbina-
mi gazowymi lub parowymi. Dzięki takim zabiegom 
można zwiększyć sprawność ogniwa z 60% (samego) 
do nawet 85% z turbiną gazową (układ ciśnieniowy) 
[1].

Zasada działania ogniwa SOFC oraz 
materiały na elektrolit stały

Najczęściej elektrolitem stosowanym w ogniwach 
SOFC jest tlenek cyrkonu (ZrO2) stabilizowany w ilo-
ści do 10% objętościowych dodatkiem tlenku itru 
(Y2O3), który jest bardzo dobrym przewodnikiem jo-
nów tlenu w wysokich temperaturach.

Alternatywę dla tlenku cyrkonu jako materiału 
elektrolitowego stanowić może tlenek ceru do-
mieszkowany gadolinem (CGO – ang. Gadoli-
nium-doped Cerium Oxide). Pomimo iż posiada 
on znacznie gorsze właściwości mechaniczne i jest 
zdecydowanie droższy, jego wysokie przewodnic-
two jonowe czyni go szczególnie atrakcyjnym ma-
teriałem w przypadku ogniw mających pracować 
w zakresie średnich temperatur (600–800°C) [2]. 
Zupełnie osobną grupą materiałów elektrolito-
wych są coraz częściej pojawiające się w donie-
sieniach literaturowych elektrolity przewodzące 
protonowo. Najbardziej popularnymi materiałami 
wykorzystywanymi jako elektrolity przewodzące 
protonowo są domieszkowane ceriany strontu [3] 
i baru [4]. Ogniwa z elektrolitem przewodzącym 
protonowo stanowią wyzwanie dla naukowców 
i stwarzają zupełnie nowe perspektywy w techno-
logii SOFC.

Anodę oraz katodę w ogniwie SOFC stanowią 
odpowiednio: spiek Ni/YSZ, o zawartości 30% Ni 
oraz związek (A, Ln)MO3- δ, gdzie: A = Ca, Sr lub 
Ba. M = Co, Mn, Ga, Fe, Bi.

Na katodzie tlen zawarty w powietrzu ulega 
dysocjacji. W wyniku tego procesu powstają jony 
O2-. Jony tlenu przemieszczają się pod wpływem 
zewnętrznego gradientu ciśnienia tlenu w kierun-
ku anody i reagują z paliwem na granicy elek-
trolit/anoda. Pomiędzy anodą i katodą powstaje 
różnica potencjałów.
Etapy pracy ogniwa:
 – absorpcja cząsteczki tlenu na katodzie oraz 

2 cząsteczek wodoru na anodzie,
 – jonizacja 2 atomów tlenu na katodzie oraz jo-

nizacja 4 atomów wodoru do 4 protonów na 
anodzie,

 – migracja 2 anionów tlenu przez elektrolit od 
katody do anody,

 – rekombinacja na anodzie 2 anionów tlenu 
i 4 protonów do 2 cząsteczek wody i jej wy-
dalenie.
Obniżenie temperatury pracy tych urządzeń do 

600÷750°C jest celem strategicznym tej techno-
logii w świecie. Dzięki temu można zastosować 
w miejsce złożonych stopów wysokochromowych 
stalową konstrukcję elementów nośnych stosu 
z ogniwami SOFC. Umożliwia to poprawę szczel-
ności i osiągnięcie hermetyczności ogniw zgrupo-
wanych w stosie ogniw paliwowych. Jako składnik 
bazowy możliwe jest zastosowanie TiO2 [5].

Możliwość kontroli przebiegu krzywej przewod-
nościwo-temperaturowej może być kluczem do 
obniżenia temperatur pracy ogniw SOFC. Jako 
dodatki zwiększające przewodność TiO2 polecane 
są związki Al2O3, ZnO, MgO, CaO. Stężenie tych 
dodatków w osnowie tlenku tytanu nie powinno 
przekraczać 10% objętościowych, ponieważ do-
datek ten ma jedynie za zadanie zaktywować TiO2 
pod względem elektrycznym, czyli spowodować 
jedynie reakcję wymiany jonowej pomiędzy nim 
a tlenkiem tytanu. Niższa temperatura pracy ogni-
wa zmniejszy emisję tlenków azotu, które powsta-
ją w wysokiej temperaturze ceramicznego ogniwa 
paliwowego [6].

Najczęściej stosowane rodzaje ogniw paliwo-
wych to ogniwa rurowe oraz płytowe. Obecnie 
najszerzej badane są ogniwa o topografii płasz-
czyzny. Ogniwa tego typu są obecnie najtańszymi 

dr inż. Krzysztof Kogut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Rys. 1. Zasada działania ogniwa paliwowego typu SOFC

Rys. 2. Proszek ceramiczny LSM stosowany w budowie ogniw SOFC (A) oraz membrany ceramiczne (B), dostępne komercyjnie [7, 9]
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w produkcji i potencjalnie najbardziej nadają się 
do zastosowań komercyjnych.

Aktualnie wysiłki skierowane są na pozyskanie 
odpowiednich materiałów pozwalających na łą-
czenie ogniw SOFC o konstrukcji płytowej w stosy 
o większej mocy oraz obniżenie temperatury pracy 
ogniwa [1].

Dostępna wiedza i technologia powoduje, że 
elektrolity i elektrody w ogniwach typu SOFC są 
coraz bardziej rozwijane, co prowadzi do tego, że 
są otrzymywane ze skomplikowanych w budowie 
materiałów kompozytowych, w tym związków: 

NiO-(Y2O3)0.08(ZrO2)0.92 (NiO–YSZ), 
(Y2O3)0.08(ZrO2)0.92 (YSZ), 
Sm0.2Ce0.8O1.9 (SDC), 
La0.6Sr0.4FeO3 (LSF), 
LaNi0.6Fe0.4O3 (LNF) 
czy też (La0.8Sr0.2)0.95MnO3-x [7, 8]. 
Przykład takiego elektrolitu przedstawiono na 

rys. 2 [7].
Dodatkowym istotnym aspektem przy wykony-

waniu ogniw jest stosowanie materiałów i technik, 
których cena nie będzie generowała dodatkowe-
go kosztu. Stąd też materiały zaprezentowane po-
wyżej były zsyntezowane za pomocą powtarzalnej 
i taniej metody syntezy azotanu glicyny, uzyskując 
w kontrolowany sposób cząstki nanometryczne. 
Następnie zastosowano proste i opłacalne techni-
ki prasowania i mokrego natrysku proszkowego. 
Anoda i elektrolit zostały ze sobą spiekane, uzy-
skując wymagane właściwości ogniwa, utrzymu-
jąc je na płasko. Zastosowanie LSF i LNF skutkuje 
wyższą gęstością mocy i zmniejszeniem całkowitej 
rezystancji ogniwa.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektro-
techniki posiada pewne doświadczenie oraz pro-
wadzi badania nad opracowywaniem nowych ma-
teriałów, w tym przewodników superjonowych do 
zastosowań w urządzeniach elektrochemicznych 
takich jak ogniwa paliwowe, elektrolizery, czujniki 
i pompy tlenu. ■ 
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Rys. 3. Mikrografia morfologii przekroju poprzecznego strony katodowej w ogniwie [8]

Kompetencje wodorowe Łukasiewicz 
– Instytutu Elektrotechniki

Opracowanie przetwornic i przekształtników 
energoelektronicznych do współpracy z urządzeniami 
wytwarzającymi, przetwarzającymi oraz magazynującymi 
wodór: przetwornice i przekształtniki umożliwiające zasilanie 
elektrolizerów ze źródeł OZE i/lub SEE oraz dostosowujące 
parametry wyjściowe ogniw paliwowych do parametrów 
wejściowych odbiorników, zasilacze umożliwiające zasilanie 
skraplarek i sprężarek wodorowych ze źródeł OZE i/lub SEE.

Opracowanie kriogenicznej izolacji termicznej dedykowanej dla 
zbiorników ciekłego wodoru o jak najlepszych właściwościach 
izolacyjnych – niskich współczynnikach przewodności cieplnej 
i emisyjności, ale też o obniżonej masie i strukturze dobranej 
względem powyższych parametrów.

Opracowania zawierające wytyczne materiałowe dla urządzeń 
związanych z: produkcją, transportem, magazynowaniem 
i użyciem wodoru, pod względem wymagań: wytrzymałości 
mechanicznej i ciśnieniowej, wytrzymałości temperaturowej, 
przewodności, dyfuzyjności i rozszerzalności cieplnej, 
odporności korozyjnej (w tym kruchości wodorowej) 
i środowiskowej, szczelności, porowatości, chłonności 
i nasiąkliwości cieczy i gazów, palności, badań starzeniowych.
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Finansowanie wdrażania polityki wodorowej

W celu realizacji tej misji tworzone są strumie-
nie finansowania poprzez:
• Europejski Fundusz Rozwoju Regional-

nego i Fundusz Spójności, który otrzyma dodat-
kowe zasoby w kontekście nowej inicjatywy RE-
ACT-EU (Wsparcie na rzecz odbudowy służącej 
spójności oraz terytoriom Europy) i będzie nadal 
wspierać zieloną transformację.

• Horyzont Europa UE, w ramach którego w naj-
bliższym czasie otwartych zostanie ok.16 naborów 
z majowymi terminami, natomiast jest też 10 na-
borów z terminem wrześniowym.
Przykładem takiego finansowania jest program 

Dolin Wodorowych (Hydrogen Valleys small-scale) 
z terminem składania wniosku do 20 października 
2022. Opierając się na udanych doświadczeniach 
z poprzednich lat (Doliny Wodorowe w konkursie 
FCH 2 JU 2019 i Wyspy Wodorowe w konkursie 
FCH 2 JU 2020), planuje się kontynuację programu 
Dolin Wodorowych z połączeniem z miejscami pro-
dukcji i zużycia wodoru poza jej granicami. Oczekuje 
się, że wnioski w ramach tego tematu przyczyniają się 
do realizacji celów Europejskiej Strategii Wodorowej 
i Europejskiego Zielonego Ładu, co doprowadzi do 
osiągnięcia następujących rezultatów:
• powstanie odtwarzalny model uwspólniania pro-

dukcji lub dystrybucji i magazynowania wodoru 
w celu optymalizacji inwestycji jako kluczowego 
parametru opłacalności finansowej;

• 5 dodatkowych Dolin Wodorowych zostanie za-
inicjowanych w innych lokalizacjach w Europie 
przed 2027 rokiem;

• poprawi się postrzeganie ekosystemów wodo-
rowych przez społeczeństwo, przyczyniające się 
w każdy możliwy sposób do budowy szkieletu in-
frastruktury wodorowej UE, m.in. Sieć HRS, ruro-
ciąg wodorowy, rurociąg NG przerobiony na wo-
dór itp.

Finansowanie przez NFOŚIGW

 – Zeroemisyjny transport: „Zielony transport pu-
bliczny”, gdzie przedsiębiorstwa transportu pu-
blicznego mogą finansować budowę lub nabycie 

punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz 
z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą 
towarzyszącą;

 – „Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów 
elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru” 
– w programie przewidziano możliwość dofinan-
sowania przedsięwzięć polegających na:
1) budowie stacji ładowania o mocy nie mniej-

szej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna sta-
cja ładowania, na potrzeby własne, która nie 
będzie wykorzystywana do świadczenia usługi 
ładowania;

2) budowie, przebudowie ogólnodostępnej stacji 
ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW, 
w której co najmniej jeden punkt umożliwia 
świadczenie usługi ładowania prądem stałym 
i ma moc nie mniejszą niż 50 kW;

3) budowie lub przebudowie ogólnodostępnej 
stacji wodoru.

Budżet programu ustalono do kwoty 870 000 000 zł 
dla bezzwrotnych form dofinansowania. Okres wdra-
żania zaplanowano na lata 2021 – 2028, w tym 
okres zawierania umów do 31.12.2025

W przygotowaniu jest także program w ramach 
akcji: zeroemisyjny system energetyczny pt. „Wodory-
zacja gospodarki”.

Finansowanie przez NCBR

NCBR planuje uruchomienie programu NEON, 
w którym projekty będą efektem porozumienia z PKN 
ORLEN w grudniu 2021 roku. Na finansowanie prac 
nad projektami o najwyższym potencjale rozwo-
ju PKN ORLEN i NCBR przeznaczą po 100 mln zł. 
W ramach programu planowane są łącznie czte-
ry edycje konkursowe, po dwie w 2022 r. i 2023 r. 
W tym roku będą one dotyczyły obszarów „Biomasa” 
oraz „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”, natomiast 
w 2023 roku „Dekarbonizacja” i „Przemysł 4.0”.

W zakresie „Gospodarki Obiegu Zamkniętego” 
kwalifikacja konkursowa dotyczyć będzie odzysku meta-
li z ropy naftowej, technologie pozwalające na zmniej-
szenie zużycia wody oraz z problemem odsalania wody 
m.in. w celu pozyskania zielonego wodoru.

Konkurs „Dekarbonizacja” skupi się na nowator-
skich technologiach ograniczania emisji dwutlen-
ku węgla poprzez jego wychwytywanie. Natomiast 
w kontekście wodoru kwalifikowane będą projekty 
poświęcone m.in. nowym technologiom jego pro-
dukcji, rozwojowi chemicznych magazynów wodo-
ru, czy zbudowaniu stacji tankowania wodorem dla 
lokomotywy. Ostatnim obszarem konkursowym bę-
dzie Przemysł 4.0, który skupi się na innowacyjnych 
systemach monitoringu korozji oraz działaniach ob-
niżających jej negatywny wpływ na instalacje pro-
dukcyjne.

Europejskie Partnerstwo Na Rzecz Czystego 
Wodoru

Instytucjonalna organizacja ma na celu przyspie-
szenie rozwoju i wdrożenia europejskich technologii 
czystego wodoru, otwiera 41 tematów od marca 
2022. Nowy plan, opracowany 
przez Partnerstwo i przyjęty 25 
lutego, przewiduje przezna-
czenie 600 mln euro na róż-
ne projekty badawcze, których 
koszty zostaną równo podzie-
lone między budżet UE i sek-
tor prywatny. Środki te zosta-
ną przeznaczone na wcześniej 
określone cele związane z ba-
daniami naukowymi i rozwo-
jem raczkującej w Europie go-
spodarki wodorowej.

Dziesięć grantów przewi-
dziano na badania nad produk-
cją wodoru, w tym dofinansowanie inicjatyw związa-
nych ze zwiększaniem wydajności termochemicznego 
rozdzielania wody słonecznej, a także nad opracowa-
niem „niskotemperaturowych elektrolizerów wodnych 
do wysokociśnieniowej produkcji wodoru”. Głów-
nym, długoterminowym celem jest bardziej wydajna 
i tańsza produkcji wodoru.

Tematyka konkursowa ma skupić się na obsza-
rach:
• produkcji wodoru,
• dystrybucji wodoru,
• transportu,
• ciepła i mocy,
• zagadnień przekrojowych,
• przełomowych technologii.

Daty graniczne naboru to 31 maja 2022 i 20 
września 2022.

Konkursy będą otwarte dla wszystkich, niektóre 
tematy będą wymagały, aby w konsorcjum był czło-
nek sieci Hydrogen Europe.

Konkursy w ramach Horyzontu Europa HORI-
ZON-JTI-CLEANH2 zawierające komponent wo-
dorowy trwające od 31.03.2022 do 20.09.2022 
obejmują tematykę: zbiorników na wodór ciekły do 
wielkoskalowego transportu; rozwój technologii dla 
elektrolizerów, w tym wielkiej mocy do zastosowań 
przemysłowych; produkcji zielonego wodoru na mo-
rzu; innowacyjnych procesów produkcyjnych ogniw 
paliwowych; mobilnych i stacjonarnych rozwią-
zań tankowania sprężonym wodorem w żegludze 
śródlądowej i morskiej; sieci gazowych z wodorem; 
systemu krakingu amoniaku w transporcie na duże 
odległości; społecznego zrozumienia technologii 
wodorowych i ogniw paliwowych; zarządzania wpro-
wadzaniem wodoru w sektorze gazowym oraz dolin 
wodorowych na dużą i małą skalę. Jednym z pro-

blemów związanych z technologią wodorową 
jest transport wyprodukowanego wodoru. Tej 
tematyce poświęcono aż 11 obszarów ba-
dawczych, obejmujących m.in. wykrywanie 
nieszczelności w przyszłych sieciach wodoro-
wych. Pozostałą część kwoty przeznaczono na 
projekty związane z wykorzystaniem wodoru 
w transporcie, ciepłownictwie i energetyce, 

a także projekty dotyczące tzw. dolin 
wodorowych. Jeśli chodzi o trans-

port, to mowa głównie o trans-
porcie ciężkim, który po 2030 r. 
będzie dominował na drogach. 
Nigdy wcześniej nie zajmowano 
się tą kwestią na taką skalę i jest 
to kluczowy krok w kierunku ma-
sowego wprowadzenia samo-
chodów ciężarowych na wodór.

Finansowanie obejmie też ba-
dania dotyczące wykorzystania wo-

doru w lotnictwie, czyli sektorze szczególnie trudnym 
pod względem możliwości obniżenia emisyjności. 
Finansowane będą również projekty mające na celu 
rozwój technologii związanych ze skroplonym wodo-
rem, a także ogniw paliwowych, systemów magazy-
nowania dla żeglugi śródlądowej, a także wykorzy-
stania wodoru w lotnictwie.

Źródła:
1) ec.europa.eu
2) kpk.gov.pl
3) www.euractiv.pl

Monika Zakrzewska 

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

„Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga m.in. wprowadzenia na szeroką skalę techno-
logii wykorzystania wodoru. Zgodnie z Polską strategią wodorową (PSW) do roku 2030 z per-
spektywą do roku 2040, wodór będzie stawał się jednym z kluczowych nośników energii.” – 
wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Jest to także jeden z głównych celów polityki 
energetycznej Unii do 2050 roku. Wodór umożliwi działalność m.in. bezemisyjnego transportu, 
ogrzewania i przemysłu – wynika z analizy think tanku Parlamentu Europejskiego.



30 31

Europejski Ekosystem Dolin Wodorowych

Według „Strategii Wodorowej Unii Europej-
skiej” doliny wodorowe mają stać się spój-
nym elementem Europejskiego Ekosyste-

mu Wodorowego. Celem organizacji działających 
w „dolinach wodorowych” jest prowadzenie prac na-
ukowo-badawczych, inwestycyjnych i wdrożeniowych 
ze szczególnym uwzględnieniem potencjału gospo-
darczo-naukowego danego regionu. 

„Doliny wodorowe” mają pięć wspólnych charak-
terystycznych cech:
• duża skala przedsięwzięcia wykraczająca poza 

standardowe działania pilotażowe i demonstra-
cyjne, co wiąże się ze znacznym budżetem i wie-
loma projektami tworzącymi tzw. „teczkę doliny 
wodorowej”;

• sprecyzowany obszar geograficzny jako eko-
system wodorowy obejmujący określone działania 
na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym 
lub międzynarodowym;

• szeroki zasięg łańcucha wartości: na obszarze 
geograficznym „doliny wodorowej” powinna się 
znajdować wspólna infrastruktura związana z pro-
dukcją wodoru, jego magazynowania i dystrybucji 
różnymi środkami transportu;

• dostawa wodoru do różnych sektorów jego końco-
wego zastosowania: „doliny wodorowe” powinny 
promować interdyscyplinarność aplikacji wodoru, 
dostarczając go do wielu gałęzi przemysłu (ener-
getyka, transport) w określonym regionie geogra-
ficznym przy wykorzystaniu wspólnej infrastruktury.
Na obszarze naszego kraju powstanie Polski Eko-

system składający się, z co najmniej pięciu dolin 
wodorowych integrujący podmioty z wielu różnych 
sektorów, tworzących sieć powiązań zapewniających 
rozwój łańcucha wartości gospodarki wodorowej. 
Planowane są kompleksowe wieloletnie projekty in-
westycyjne realizowane na obszarach obejmujących 
poszczególne doliny wodorowe. Opracowano i opu-
blikowano „Polską Strategią Wodorową do roku 2030 
z perspektywą do 2040 r.”. Jednym z głównych celów 
jest osiągnięcie około 2 GW mocy instalacji wytwa-

rzającej energię z niskoemisyjnych źródeł, procesów 
i technologii dla potrzeb produkcji wodoru (w tym 
szczególnie instalacji elektrolizerów). W ramach Kra-
jowego Planu Odbudowy zaplanowano 800 mln 
EUR na budowę (neutralnych dla środowiska) insta-
lacji produkujących „zielony wodór”. Przewiduje się, 
że do 2030 roku powstaną w Polsce około 32 stacje 
tankowania wodoru, z którego będzie korzystać od 
800 do 1000 autobusów. 

7 lipca 2020 r. z inicjatywy Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska 138 podmiotów, w tym przedstawiciele 
rządu, przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otocze-
nia biznesu, podpisało „Porozumienie sektorowe na 
rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”, które 
jest kontynuacją „Listu intencyjnego o ustanowieniu 
partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej 
i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowe-
go”, określające szereg działań mających realizację 
w czterech obszarach: produkcja, przesył, magazy-
nowanie oraz zastosowanie wodoru [1, 14, 15, 16]. 

Podkarpacka Dolina Wodorowa

W Jasionce koło Rzeszowa 18 maja 2021 roku 
zainicjowano pierwszą w Polsce dolinę wodorową, 
podpisując list intencyjny na rzecz utworzenia Pod-
karpackiej Doliny Wodorowej. Spółki Tauron i Pole-
nergia mają koordynować proces budowy kompleksu 
zakładów produkujących wodór. Podpisany list inten-
cyjny pozwoli na:
• ściślejszą współpracę na rzecz tworzenia otocze-

nia biznesowego i technologicznego w celu roz-
woju „doliny wodorowej”, opartej o produkcję 
wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem 
nadwyżek energii produkowanej z instalacji OZE;

• wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego 
do podejmowania innowacyjnych wyzwań prze-
mysłowych, projektów inwestycyjnych umożliwia-
jących budowę wspólnych łańcuchów wartości 
gospodarki wodorowej o obiegu zamkniętym;

• wymianę doświadczeń w obszarze rozwoju gospo-
darki wodorowej.
Założycielami stowarzyszenia Podkarpackiej Doli-

Polski Ekosystem Dolin Wodorowych jako impuls dla 
transformacji polskiej energetyki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uznało wodór za nośnik energii, który może stać się ważnym 
filarem transformacji energetycznej polskiej gospodarki. Transformacja i rozwój polskiej gospo-
darki w oparciu o wodór umożliwi osiągnięcie neutralności klimatycznej i stworzenie wielu no-
wych miejsc pracy, zapewni wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki i podniesienie jakości 
życia mieszkańców, a także pozwoli wykorzystać obecną, wiodącą rolę Polski jako producenta 
wodoru. W celu budowania przewagi polskich przedsiębiorstw w poszczególnych regionach na-
szego kraju powstają doliny wodorowe. 

ny Wodorowej są: Politechnika Rzeszowska im. Igna-
cego Łukasiewicza, Polenergia Elektrociepłownia 
Nowa Sarzyna Sp. z o.o., Polenergia S.A., Agencja 
Rozwoju Przemysłu S.A., Instytut Energetyki – Instytut 
Badawczy, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, 
Oddział Ceramiki CEREL w Boguchwale, Autosan 
Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Uni-
wersytet Rzeszowski, ML System S.A., Fibrain, SGPPL 
„Dolina Lotnicza”.

Rozwój technologii opartych na wodorze wzmocni 
potencjał gospodarczy województwa podkarpackie-
go i będzie stanowić element wsparcia przedsiębior-
ców w dążeniu do internacjonalizacji działalności 
przedsiębiorstw, budowy sieci współpracy podmiotów, 
nawiązywania kontaktów, powoływania konsorcjów 
międzynarodowych [6, 11, 13, 15]. „Podkarpacka 

Dolina Wodorowa” będzie regionem, gdzie plano-
wana jest produkcja ogniw paliwowych i autobusów 
wodorowych oraz wdrażane będą innowacyjne tech-
nologie zwiększające bezpieczeństwo energetyczne 
regionu (fot. 1).

Śląsko–Małopolska Dolina Wodorowa

W dniu 31 stycznia 2022 r. z inicjatywy Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A. w Muzeum Śląskim w Kato-
wicach została powołana Śląsko-Małopolska Dolina 
Wodorowa, której Prezesem został szef katowickiego 
oddziału ARP Mirosław Skibski (fot. 2). 

W ramach doliny wodorowej współpracować 
będą Orlen Południe, Grupa Azoty, Polenergia, Co-
lumbus, Węglokoks, Politechnika Śląska, Akademia 

dr inż. Krzysztof Krasuski

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Fot. 1. Spotkanie członków stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa w siedzibie Politechniki Rzeszowskiej [13]

Fot. 2. Zdjęcie przedstawicieli Śląsko-Małopolskej Doliny Wodorowej [4]
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Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Kra-
kowska, Uniwersytet Śląski, Instytut Techniki Górni-
czej Komag, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 
Główny Instytut Górnictwa. Wspólna inicjatywa po-
wołania doliny wodorowej łączącej Śląsk z Małopol-
ską stanie się ponadregionalnym klastrem, w którym 
rozwijane będą projekty w obszarze gospodarki wo-
dorowej. Wodór ma szerokie zastosowanie w ener-
getyce, ciepłownictwie, przemyśle i transporcie oraz 
winnych gałęziach gospodarki bardzo ważnych dla 
całego regionu.

Rozwój technologii produkcji wodoru zwiększy 
produkcję zielonej energii pobudzi tworzenie nowych 

przedsiębiorstw w specjalnych strefach ekonomicz-
nych. Istotne jest również wprowadzanie przyjaznych 
dla środowiska technologii w zakresie transportu i lo-
gistyki w całym regionie [4, 7]. 

Dolnośląska Dolina Wodorowa

W Centrum Konferencyjnym „Wrocławski Park 
Przemysłowy” 5 lutego 2022 r. z inicjatywy Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A. została powołana Dolnoślą-
ska Dolina Wodorowa. 

Twórcami stowarzyszenia są przedstawiciele prze-
mysłu: KGHM, Grupa Azoty, Toyota, Koksownia Vic-

Fot. 3. Inauguracja Dolnośląskiej Doliny Wodorowej [3]

Zbiornik ciśnieniowy kompozytowy zbudowany jest z wewnętrznej 
warstwy uszczelniającej (tzw. liner) oraz warstwy wzmacniającej. 
Dodatkowo zbiornik posiada jeden lub dwa króćce umieszczone 
w dennicach. Przeznaczenie zbiornika determinuje rodzaj 
warstwy wewnętrznej oraz zastosowane włókno i syciwo. 
Poprzez zastosowanie wysokowytrzymałych włókien otrzymujemy 
konstrukcję o wysokich parametrach eksploatacyjnych. Jednym 
z ważniejszych parametrów zbiorników kompozytowych jest 
masa odniesiona do objętości. Jest to główny powód wypierania 
zbiorników stalowych.

Parametry zbiornika

Ciśnienie 300 bar

Masa zbiornika 4,4 kg

Pojemność 4l

Kompozytowy zbiornik 
gazowego wodoru typu IV

Fot. 4. Inauguracja Mazowieckiej Doliny Wodorowej [8]
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lutego 2022 r. przesłał do konsultacji publicznych 
projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środo-
wiska w sprawie wymagań technicznych dla stacji 
wodoru, które ma na celu ułatwienie i stymulację 
rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Konsul-
towane rozporządzenie zawiera szczegółowe wy-
magania techniczne w zakresie: bezpiecznej eks-
ploatacji, naprawy i modernizacji stacji wodoru, 
definiuje sposób, terminy i rodzaje badań technicz-
nych takich stacji przeprowadzanych przez Urząd 
Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór 
Techniczny. Rozporządzenie zawiera wytyczne, jakie 
dokumenty mają być dołączane przez operatorów 
stacji wodoru do wniosków o przeprowadzenie ba-
dań oraz wysokość opłat za wydanie przez Prezesa 
UDT lub Dyrektora TDT opinii w zakresie zgodno-
ści dokumentacji technicznej projektowanej stacji 
wodoru z obowiązującymi w naszym kraju wyma-
ganiami technicznymi oraz wysokość opłat za prze-
prowadzenie badań technicznych. Stacja tanko-
wania wodoru według proponowanych przepisów 
będzie musiała spełniać wymagania techniczne 
zgodne z aktualnym poziomem wiedzy i najlepszą 
praktyką według normy ISO 19880-1 (Wodór ga-
zowy – Stacje paliw – Część 1: Wymagania ogól-
ne) i normie PN-EN 17127 (Zewnętrzne punkty 
tankowania wodoru dystrybuujące gazowy wodór 
i stosowane procedury tankowania). Eksploatacja 
stacji wodoru będzie możliwa przy uwzględnieniu 
m.in. jej schematu z oznaczeniem rozmieszczenia 
wszystkich urządzeń, sprzętu zabezpieczającego, 
aparatury ciśnieniowej, układu zasilania, lokali-
zacji sąsiednich urządzeń, budynków, orurowania 
oraz osprzętu stosowanego na stacji. Projektowany 
akt prawny specyfikuje zawartość instrukcji eksplo-

atacji stacji wodoru opisującej sposoby kontroli 
i konserwacji oraz operacji związanych z jej uru-
chomieniem, ruchem i zatrzymaniem pracy. Stacje 
wodoru powinny być wyposażone w aparaturę do 
pomiaru tankowanego wodoru, które w zakresie 
ich konstrukcji, wykonania i charakterystyk me-
trologicznych będą uwzględniały aktualny poziom 
wiedzy i najlepszą praktykę. Ciśnienie wodoru na 
wyjściu dystrybutora standardowo powinno wy-
nosić 350 barów i 700 barów w zależności od 
zbiornika tankowanego pojazdu. Po zatwierdzeniu 
rozporządzenia (planowanym na II kwartał 2022) 
będzie ono obowiązywało wszystkie stacje wodoro-
we, zaś operatorzy w ciągu roku mają obowiązek 
dostosować się do wymagań technicznych i złożyć 
wniosek do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego 
(w wybranych wypadkach do Dyrektora Transpor-
towego Dozoru Technicznego) o przeprowadzenie 
badań zezwalających na dalszą eksploatację [17]. 
Te regulacje są podstawą do budowy stacji tan-
kowania wodoru. Podczas Szczytu Klimatycznego 
TOGETAIR 2022 przedstawiciel spółki PKN Orlen, 
Armen Konrad Artwich, zapowiedział, że w Pol-
sce za kilka tygodni w Krakowie zostanie otwarta 
pierwsza stacja tankowania wodoru. PKN Orlen 
już dysponuje dwiema stacjami tankowania wodo-
ru w Niemczech. W bieżącym roku uruchomi trzy 
kolejne w Czechach. W 2023 roku takie stacje 
będą wybudowane w Poznaniu oraz Katowicach. 
PKN Orlen planuje w najbliższych latach zainwe-
stować 7 mld złotych w rozwój technologii wodoro-
wych, budując nawet 100 stacji tankowania wodo-
ru w Polsce i w sąsiednich krajach. Przewidywana 
jest budowa do 2030 roku 57 stacji tankowania 
wodoru w Polsce i 40 w Czechach i na Słowacji. 

Fot. 5. Inauguracja Pomorskiej Doliny Wodorowej [2]

tora w Wałbrzychu, uczelnie – Politechnika Wrocław-
ska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytetu Opolski, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (fot. 3).

Celem Stowarzyszenia Dolnośląskiej Doliny Wo-
dorowej jest wspieranie rozwoju gospodarki wodo-
rowej, wykorzystanie potencjału badawczo-nauko-
wego w regionie województwa dolnośląskiego oraz 
ościennych województw. Regionalna inicjatywa za-
pewni wsparcie dla rozwoju innowacyjnych projek-
tów naukowych, technologicznych, przemysłowych, 
inwestycyjnych tworzących wspólne łańcuchy wartości 
gospodarki wodorowej. Kolejnym zadaniem doliny 
wodorowej będzie promowanie postaw proekolo-
gicznych wśród przedsiębiorców i społeczności lo-
kalnych oraz niskoemisyjnych technologii w regionie 
Dolnego Śląska [3].

Mazowiecka Dolina Wodorowa

20 października 2021 roku podpisaniem listu in-
tencyjnego rozpoczęto prace nad utworzeniem Mazo-
wieckiej Doliny Wodorowej. W siedzibie PKN ORLEN 
w Płocku 8 kwietnia 2022 roku podpisano umowę, na 
mocy której powołano Mazowiecką Dolinę Wodorową. 
Wśród sygnatariuszy umowy znaleźli się przedstawiciele 
37 podmiotów biznesu, administracji rządowej, nauki 
i finansów. W imieniu Centrum Łukasiewicz umowę pod-
pisał dr inż. Marcin Parchomiuk – Zastępca Dyrektora 
ds. Badawczych i Komercjalizacji Sieć Badawcza Łuka-
siewicz – Instytut Elektrotechniki. Instytut Elektrotechni-
ki jest Liderem programu Sieci Badawczej Łukasiewicz 
„Gospodarka Wodorowa”. Twórcami stowarzyszenia 
Mazowieckiej Doliny Wodorowej są: PKN ORLEN S.A., 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Centrum Łukasiewicz, 
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskie-
go Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ochrony Środowi-
ska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Energetyki – 
Instytut Badawczy, Politechnika Warszawska, Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Krajowa 
Agencja Poszanowania Energii S.A., Instytut Chemicz-
nej Przeróbki Węgla, Instytut Techniczny Wojsk Lotni-
czych, TOYOTA Motor Poland Company Limited Spółka 
z o.o., Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., ALSTOM 
KONSTAL S.A., SIEMENS ENERGY Sp. z o.o., Solaris 
Bus & Coach sp. z o.o., Komunikacja Miejska Płock 
Sp. z o.o., Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Śro-
dowiska, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Polska 
Agencja Inwestycji i Handlu S.A., UNIQATE Sp. z o. o., 
Stomil Bydgoszcz S.A., „NanoSpaceLab” Sp. z o.o., In-
stytut Informatyki i Optoelektroniki, Politechnika Łódz-
ka, Krajowa Spółka Cukrowa S.A, OMIS S.A., Microsoft 
Sp. z o.o., AC Spółka Akcyjna, Centrum Łukasiewicz, 
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o., Fundacja KEZO, Bank Gospo-
darstwa Krajowego, PERN S.A, Instytut Badań Edukacyj-
nych, HORUS-ENERGIA Spółka z o.o., Soltec Sp. z o.o. 

Sp.k. Stowarzyszenie ma na celu tworzenie łańcucha 
wartości wodoru, uczestniczenie w projektach badaw-
czo-rozwojowych, kształceniu wyspecjalizowanych kadr 
i prowadzenie działalności na rzecz wsparcia procesów 
regulacyjnych (fot. 4).

Planowane są inwestycje na terenie Mazowsza 
w źródła wytwarzania nisko- i zeroemisyjnego wodoru 
w Płocku i Ostrołęce oraz budowa przez Orlen hubów 
wodorowych, gdzie rozważane jest stosowanie tech-
nologii wytwarzania wodoru z odpadów oraz z OZE. 
Ekologiczny wodór stosowany będzie w transporcie, 
energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie. PESA 
oferuje prototyp lokomotywy wodorowej, Toyota – sa-
mochody z napędem wodorowym, Solaris – autobusy 
napędzane wodorem, zaś Siemens – elektrolizery [5, 8, 
9, 10].

Pomorska Dolina Wodorowa

W dniu 1 października 2019 roku, pod patronatem 
m.in. Marszałka Województwa Pomorskiego, odbyła 
się konferencja dotycząca rozwoju technologii wodoro-
wych. Jednym z najważniejszych wydarzeń w trakcie kon-
ferencji było podpisanie deklaracji o powołaniu Pomor-
skiej Doliny Wodorowej. Sygnatariuszami deklaracji są: 
Województwo Pomorskie, Klaster Technologii Wodoro-
wych i Czystych Technologii Węglowych, Gmina Miasta 
Gdyni, PKP Energetyka S.A., Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A., Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 
z obszaru Technologie off-shore i portowo-logistyczne 
(ISP1), Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z ob-
szaru Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, 
dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie 
(ISP3), Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk, 
Gdynia, Sopot. Program Pomorskiej Doliny Wodorowej 
ogłoszony został przez Klaster Technologii Wodorowych 
i Czystych Technologii Węglowych, a głównym inicjato-
rem powołania Klastra była Regionalna Izba Gospo-
darcza Pomorza, przy aktywnym wsparciu Samorządu 
Województwa Pomorskiego (fot. 5.). 

Porozumienie ma na celu wprowadzenie autobusów 
napędzanych wodorem przy wsparciu LOTOS-u i Unii 
Europejskiej. Koncepcja zakłada w pierwszym etapie 
(do 2024 r.) wprowadzenie w Gdańsku, Gdyni, Wej-
herowie i Tczewie łącznie 10 – 15 autobusów wodoro-
wych, w drugim etapie (do 2028 r.) eksploatowanych 
będzie 41 pojazdów. Planowane jest również zasilanie 
wodorem pociągów regionalnych (linia Gdynia – Hel) 
i statków pasażerskich [2, 9].

Wymagania techniczne dotyczące technologii 
wodorowych

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Śro-
dowiska, a jednocześnie Pełnomocnik Rządu ds. 
Odnawialnych Źródeł Energii, Ireneusz Zyska, 1 
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Program "Horyzont"

Aby wesprzeć rozwój technologii wodorowych, 
Unia Europejska finansuje projekty w ramach 
programu „Horyzont”. Finansowane są projekty 
w ramach Partnerstwa Na Rzecz Czystego Wodo-
ru (Clean Hydrogen) na doliny wodorowe w dużej 
skali z budżetem 25 mln euro i małej skali – z bu-
dżetem 8 mln euro. Nabór do tych konkursów, 
w ramach akcji Innovation Action rozpocznie się 
1 czerwca 2022 roku, a zakończy 20 września 
2022 roku [6, 12].

Kluczowe kierunki projektów to:
• rozmieszczanie i demonstrowanie dolin wodo-

rowych na dużą i małą skalę, które mogą być 
utrzymywane i rozwijane z czasem oraz powie-
lane w innych lokalizacjach;

• rozwój dolin obejmujących cały łańcuch war-
tości wodoru;

• poprawa konkurencyjności UE poprzez wspie-
ranie europejskiego łańcucha wartości;

• wodór ma być czynnikiem umożliwiającym łą-
czenie sektorów i integrację energii odnawial-
nej.

Podsumowanie

Dotychczas na świecie powstało już 36 dolin 
wodorowych, z czego 20 aż w Europie. Holan-
dia jest europejskim liderem, w której prowadzo-
nych jest 5 projektów dolin wodorowych głównie 
w sąsiedztwie portów. Powstają nowe doliny wo-
dorowe w Europie, ale jedynie 4 projekty zostały 
zrealizowane. Jeden z tych projektów wykonano 
w Danii, gdzie do wytwarzania zielonego wodo-
ru wykorzystywana jest energia wiatrowa, i służy 
on do stabilizacji sieci energetycznej oraz wyko-
rzystywany jest w transporcie i przemyśle. Zgod-
nie z „Polską Strategią Wodorową do 2030 roku” 
w Polsce planowane jest powstanie co najmniej 5 
dolin wodorowych. Już powołano pięć dolin wo-
dorowych: pomorską, podkarpacką, śląsko-ma-
łopolską, dolnośląską, mazowiecką. Trwają in-
tensywne prace nad utworzeniem Wielkopolskiej 
Doliny Wodorowej. Również na terenie podlaskiej 
gminy Sokoły jest szansa na powołanie pierwszej 
w Europie rolniczej doliny wodorowej. W grudniu 
2021 podpisano list intencyjny, który inicjuje bu-
dowanie systemu wytwarzania i wykorzystywania 
wodoru z uwzględnieniem potencjału tego rolni-
czego regionu. Promocja niskoemisyjnych, pro-
ekologicznych technologii opartych na wodorze 
to trend światowy i europejski, a także priorytet 
Polski, stąd szereg inicjatyw regionalnych odpo-
wiadających na te współczesne wyzwania. Zaan-
gażowanie administracji rządowej, samorządów, 

instytucji naukowych oraz wielu przedsiębiorstw 
świadczy o dużym zainteresowaniu technologia-
mi wodorowymi oraz o dużej skali projektów pro-
wadzonych w tym obszarze. Zbudowanie silnego 
Polskiego Ekosystemu Dolin Wodorowych pobudzi 
gospodarkę, zwiększy ilość miejsc pracy, ograni-
czy zanieczyszczenia środowiska, pozytywnie wpły-
nie na rozwój nauki i innowacyjnych technologii, 
przyczyniając się do poprawy standardu życia ca-
łego społeczeństwa. ■
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Ciekły wodór w urządzeniach nadprzewodnikowych

Chociaż wodór jest stosunkowo szeroko stoso-
wany w postaci gazowej, do niektórych zasto-
sowań jego gęstość w stanie gazowym jest zbyt 

niska i jednocześnie jako gaz zajmuje dużą objętość 
pod ciśnieniem atmosferycznym. Utrzymywanie wo-
doru pod wysokim ciśnieniem (ciśnienie w zbiorniku 
350–700 bar) lub jego skroplenie rozwiązuje te pro-
blemy. W postaci płynnej gęstość wodoru wzrasta na-
wet 800 razy. Oznacza to, że w tym samym zbiorniku 
można przechowywać 800 razy więcej wodoru.

W porównaniu do większości innych gazów tem-
peratura wrzenia wodoru jest wyjątkowo niska. Tylko 
hel o temperaturze wrzenia -268,9°C ma jeszcze niż-
szą temperaturę wrzenia (tab.1). 

Zastosowania wodoru były rozwijane w wielu 
dziedzinach jeszcze przed jego wielką popularnością, 
jaką cieszy się w ostatnim czasie. Przemysł lotniczy 
nieustannie pracuje nad modelami silników lotni-
czych napędzanych wodorem, podobne jak przemysł 
samochodowy. Sektor przemysłowy, w którym wodór 
jest podstawowym surowcem do produkcji amoniaku 
i tworzyw sztucznych, nie rezygnuje z jego wykorzysta-
nia, chociaż zwiększa zainteresowanie wodorem zie-

lonym. Sektor energetyczny też jest odbiorcą wodo-
ru, który można wykorzystać zarówno do chłodzenia 
generatorów w elektrowniach, jak i stabilizacji sieci 
energetycznej z wykorzystaniem wodorowych ma-
gazynów energii, ogniw paliwowych i elektrolizerów 
w różnych systemach produkcji energii elektrycznej 
i cieplnej. Chociaż wymienione branże są obecnie 
najbardziej znanymi użytkownikami wodoru i zainte-
resowanymi nim, wiele innych sektorów wykorzystuje 
ten uniwersalny gaz. Na przykład przemysł spożywczy 
wykorzystuje wodór do przekształcania tłuszczów nie-
nasyconych w oleje nasycone i tłuszcze, a w hutnic-
twie wodór do produkcji żelaza. W tych zastosowa-
niach wodór jest wykorzystywany w postaci gazowej, 
ale wzrasta ilość metod jego przechowywania i trans-
portu w postaci ciekłej. Istnieje również kilka zastoso-
wań ciekłego wodoru. Przemysł lotniczy jest jednym 
z głównych użytkowników ciekłego wodoru, który jest 
wykorzystywany jako paliwo do rakiet kosmicznych. 
Ale dzięki nowym odkryciom w innych dziedzinach 
techniki ciekły wodór może znaleźć zastosowanie do 
zupełnie innych celów, nie tylko jako źródło energii. 
Obszarem, w którym wodór w postaci ciekłej można 
wykorzystać, jest nadprzewodnictwo. 

Wyjątkowe właściwości nadprzewodników, zwłasz-
cza brak rezystancji elektrycznej, czyni je atrakcyjnymi 
dla wielu rozmaitych tak istniejących, jak i przyszłych 
zastosowań. Nadprzewodniki konwencjonalne – ni-
skotemperaturowe LTS uzyskują swoje specjalne wła-
ściwości w temperaturach bliskich zera absolutnego 
w wyniku chłodzenia przy użyciu kosztownego ciekłe-
go helu LH (4,2 K). Można z nich jednak wykony-
wać przewody w postaci elastycznych drutów, co daje 
możliwość budowy klasycznych uzwojeń dla urządzeń 
(dobrym przykładem jest akcelerator LHC w CERN). 
Z kolei nadprzewodniki wysokotemperaturowe HTS 
stają się nadprzewodzące przy relatywnie wysokich 
temperaturach – wciąż bardzo niskich, jednak znacz-
nie wyższych, uzyskiwanych za pomocą ciekłego azo-
tu LN2 (77 K). Materiały HTS eliminują kosztowne 
chłodzenie ciekłym helem, ale są kruche i wymagają 
specjalnie wykonanych przewodów (taśm) do budowy 
uzwojeń dla urządzeń nadprzewodnikowych. Wiele 
entuzjazmu wzbudza więc dwuborek magnezu MgB2, 
materiał nadprzewodzący o temperaturze krytycznej 
(w której staje się nadprzewodzący) 39 K i nazywany 
czasami nadprzewodnikiem średniotemperaturowym. 
Taka temperatura krytyczna nadprzewodnika ozna-
cza, że wprawdzie nie można go chłodzić za pomocą 
taniego ciekłego azotu LN2, ale można zastosować 
ciekły wodór (20 K), którego temperatura jest wystar-

czająca, eliminując kosz-
towny ciekły hel. Dodatko-
wo wodór posiada bardzo 
korzystne cechy dla cieczy 
chłodzącej, takie jak duże 
ciepło utajone oraz niski 
współczynnik lepkości.

Wraz z pojawieniem się 
MgB2 w uzwojeniach nad-
przewodzących chłodzenie 
wodorem stało się interesującą alternatywą dla kosz-
townego ciekłego helu. Wodór jest ogólnie uważany 
za najwydajniejszy czynnik chłodzący w kriogenice, 
a w szczególności dobrze nadaje się do chłodzenia 
uzwojeń nadprzewodnikowych. Duża wartość ciepła 
utajonego (tab. 2) powoduje, że jego pojemność 
cieplna jest wielokrotnie większa niż ciekłego helu, 
co sprawia, że stabilność nadprzewodnika w chło-
dzonym uzwojeniu jest znacznie większa niż w innych 
metodach chłodzenia. Propozycje zastosowania wo-
doru w urządzaniach nadprzewodnikowych dotyczą 
magnetycznych systemów magazynowania energii, 
modułowych systemów kabli nadprzewodnikowych 
opartych na nadprzewodnikach HTS i MGB2, zasto-
sowań medycznych w MRI i wielu innych aplikacji.

Rozwój technologii przewodów z dwuborku ma-
gnezu MgB2 spowodował poszukiwanie ich zasto-
sowania w urządzeniach nadprzewodnikowych. 
Równocześnie rozwinięto też metody chłodzenia 
przystosowanego do nowych zakresów wymaganych 
temperatur pracy uzwojeń z MgB2. Zastosowanie cie-
kłego wodoru umożliwiło wykorzystanie drugiej jego 
użytecznej właściwości i wykorzystanie wodoru jako 
nośnika energii. 

Hybrydowy system zasilania i magazynowania 
energii z nadprzewodnikowym magnetycznym 
zasobnikiem i ciekłym wodorem

Spektakularnym przykładem zastosowania nad-
przewodników i wodoru jest system LIQHYSMES, któ-
ry włączono w system sieci energetycznej z odnawial-
nymi źródłami energii OZE. Zaproponowano nową 
koncepcję magazynowania energii ze źródeł odna-
wialnych, która łączy wykorzystanie ciekłego wodoru 
z nadprzewodnikowym magnetycznym magazynem 
energii (SMES). Ciekły wodór występuje w systemie 
w dwóch rolach – jako magazyn energii oraz czyn-
nik chłodzący dla uzwojenia nadprzewodnikowego 
SMES’a. Zrównoważenie wahań obciążenia lub za-
silania od sekund do kilku godzin za pomocą energii 

uzyskanej z samego wodoru jest trudne ze względu 
na czasy reakcji sterowania przepływem i koniecz-
ne jest zastosowanie krótkoterminowego magazynu 
energii elektrycznej. W tym celu zaproponowano 
kompaktową jednostkę magazynującą LIQHYSMES. 
Magazyn ten oparty jest na uzwojeniu nadprzewod-
nikowym wykonanym z nadprzewodnika MgB2, chło-
dzonego ciekłym wodorem oraz systemu skraplania 
i przechowywania wodoru ciekłego. Pozwala to na 
wspólne wykorzystanie infrastruktury kriogenicznej 
i zmniejszenie strat skraplania wodoru.

Jak pokazano na rysunku 2, LIQHYSMES może 
odgrywać ważną rolę elementu łączącego inne ukła-
dy systemu sieci zasilania elektrycznego i cieplne-
go. Hybrydowy system składa się z trzech głównych 
części: układu elektrochemicznej konwersji energii 
(EEC), magnetycznego nadprzewodnikowego maga-
zynu energii LIQHYSMES (LSU) oraz jednostki kon-
wersji i kontroli mocy (PCC). Gdy w wyniku podłącze-
nia OZE do systemu elektroenergetycznego wystąpią 
wahania mocy i może to spowodować nierównowa-
gę mocy, układ PCC uruchomi rozładowanie elektro-
magnesu nadprzewodnikowego SMES, a później po-
nowne jego ładowanie. Reakcja na zapotrzebowanie 
jest bardzo szybka ze względu na sposób działania 
zasobnika magnetycznego. Energia jest przechowy-
wana w polu magnetycznym i nie wymaga konwersji. 
W uzwojeniu nadprzewodnikowym nie ma strat rezy-
stancyjnych, więc cały proces przechowywania i od-
zysku energii nie generuje dodatkowych strat energii.

Nadwyżka energii elektrycznej generowana przez 
OZE może zostać zamieniona na energię chemicz-
ną przez elektrolizer. Następnie wytworzony wcześniej 
gazowy wodór jest skraplany do LH2 w celu przecho-
wywania i wykorzystania w układzie chłodzenia uz-
wojenia elektromagnesu nadprzewodnikowego. Gdy 
w systemie elektroenergetycznym wystąpi brak prą-
du, ciekły wodór zmagazynowany w zbiorniku może 
być odparowywany i dostarczany do turbiny gazowej 
(GT), ogniw paliwowych (FC) lub układu kogenera-
cyjnego (CHP).

Rys.1 Wykresy termodynamiczne wodoru [1]

Kriogen T [K]
Hel 4,2

Wodór 20,3
Neon 27,1
Azot 77,3

Argon 87,3
Tlen 90,2

Tabela 1. Temperatury wrzenia popularnych gazów skroplonych

Parametr Ciekły wodór LH2 Ciekły hel LHe Ciekły azot LN2
temperatura wrzenia, K 20.3 4.2 77.3

gęstość, kg/m3 70.8 125.0 808.6
ciepło utajone, kJ/kg 443.0 20.4 198.6

lepkość, mPa · s 12.5 3.2 142.9
ciśnienie krytyczne, MPa 1.3 0.2 3.4
temperatura krytyczna, K 32.9 5.2 126.2

Tabela 2. Parametry cieczy kriogenicznych stosowanych w urządzeniach nadprzewodnikowych

dr inż. Beata Kondratowicz-Kucewicz
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Cały system zaspokaja zapotrzebowanie na energię 
elektryczną, ciepło zasila układ chłodzenia kriogeniczne-
go w zależności od trybu wytwarzania energii ze źródeł 
OZE. Ogólna koncepcja zaproponowanego systemu 
jest otwarta i ma zastosowanie do dowolnej kombinacji 
elektrolizerów, ogniw paliwowych lub turbin gazowych do 
dowolnej sieci zasilającej opartej na wodorze H2 różne-
go pochodzenia. 

Na rys. 3 przedstawiono schemat nadprzewodniko-
wego zasobnika energii (SMES), którego elektromagnes 
nadprzewodnikowy jest chłodzony ciekłym wodorem 
w kriostacie dodatkowo chłodzonym ciekłym azotem. 
System SMES’a zawiera też układy pomocnicze w postaci 
układu skraplania H2 z regeneracyjnym wymiennikiem 
ciepła, zawór rozprężny Joule-Thomsona (J-T) (rys 3).

Proces regeneracji pośrednie-
go przechowywania H2 w postaci 
skroplonej umożliwia częściowe 
odzyskanie entalpii chłodzenia 
i kondensacji ponownie odparo-
wanego LH2. Zbiornik ciekłego 
wodoru zasila też wodorem sys-
tem elektrolizera.

Hybrydowy przesył energii 
nadprzewodnikowym kablem 
MgB2 z ciekłym wodorem 

Problem transferu energii jest 
równie ważny jak jej produkcja 
i magazynowanie. Zagadnienia 
przenoszenia mocy rzędu giga-
watów z wykorzystaniem nadprze-
wodników są dyskutowane od 
wielu lat. Początkowo rozważano 

w latach 60. XX wieku zastosowanie nadprzewod-
ników niskotemperaturowych (LTS). Kilka projektów 
kabli nadprzewodnikowych dużej mocy opartych na 
przewodach z Nb3Sn zostało opracowanych i prze-
testowanych pod koniec lat 70. i na początku 80. 
Wymagały one jednak zastosowania ciekłego helu 
do chłodzenia, co było bardzo kosztowne. Dodat-
kową niekorzystną cechą opracowanych kabli LTS 
AC były pomimo braku rezystancji nadprzewodnika 
duże straty energii powodowane składową bierną 
prądu. Ograniczało to przewidywaną długość takich 
linii transmisyjnych do 35÷40 km. Nawet odkrycie 
materiałów nadprzewodzących wysokotemperatu-
rowych (HTS) w 1986 roku i opracowanie nowych 
rozwiązań nie doprowadziło do pełnej komercjaliza-
cji tej technologii. Powszechnie uznaje się jednak, że 
nadprzewodnikowe kable zasilające są najbardziej 
zaawansowanymi aplikacjami HTS i praktycznie zbli-
żają się do komercjalizacji. Alternatywnym do kabli 
HTS AC rozwiązaniem jest opracowanie nadprze-
wodnikowych kabli na prąd stały, gdzie zagadnie-
nia powstawania mocy biernej są wyeleminowane. 
Zalety technologii HTS DC będą w pełni widoczne 
przy budowie linii przesyłowych o długości kilkuset 
kilometrów. Obecnie na świecie istnieje kilkadzie-
siąt eksperymentalnych linii HTS AC i DC, z których 
część pracuje w sieciach komercyjnych [4]. Jednak 
ich maksymalna długość to zaledwie 1 km. Głównym 
problemem eksploatacyjnym jest konieczność utrzy-
mywania kabla nadprzewodzącego w niskiej tempe-
raturze poprzez utrzymanie cyrkulacji czynnika chło-
dzącego na całej jego długości. Z technologicznego 
punktu widzenia nadprzewodnikowe linie przesyłowe 
mają zatem większą złożoność niż standardowe li-
nie transmisyjne i ciecz chłodząca nie może przejść 
w fazę gazową (aby nie nastąpiła awaria kabla), więc 

system chłodzenia potrzebuje niezawodnego źródła 
zasilania. Zapewnienie wymuszonego obiegu czyn-
nika chłodzącego jest więc poważnym utrudnieniem 
i znacznym kosztem całej inwestycji. 

Wraz rozwojem materiałów nadprzewodnikowych 
i szerszym zastosowaniem znacznie tańszego nadprze-
wodnika MgB2, którego chłodzenie jest łatwiejsze, za-
proponowano nowe rozwiązania kabli nadprzewod-
nikowych DC. Jednym z pomysłów zwiększających 
efektywność nadprzewodnikowej linii przesyłowej jest 
wykorzystanie ciekłego wodoru zarówno jako krioge-
nu dla kabla nadprzewodzącego (rys.4), jak i jako 
nośnika energii, zwiększając wartość całkowitej ener-
gii przesyłanej w postaci elektrycznej i chemicznej. 
Oznacza to hybrydową linię przesyłu energii, w której 
rolą wodoru jest nie tylko chłodzenie nadprzewod-
nika, ale także przesył energii, która może być także 
pobrana na potrzeby działania systemów chłodzenia/
skraplania dla linii przesyłowej. Idea ta stała się tym 
bardziej atrakcyjna wraz ze wzrostem popularności 
wodoru jako źródła energii dla innych zastosowań.

W tym miejscu warto podkreślić, że system ruro-
ciągów gazu ziemnego ma bardzo podobną kon-
figurację jak linia nadprzewodnikowa i ma udoku-
mentowaną historię niezawodnej pracy przez wiele 
dziesięcioleci. Można również brać pod uwagę złożo-
ny wielkoskalowy system kriogeniczny LHC5 w CERN, 
który osiągał niezawodność na poziomie 99% rocz-
nie. Jeśli chodzi o konserwację, nie oczekuje się zna-
czącej degradacji kabla nadprzewodzącego w po-
równaniu ze standardowymi kablami [4].

Podsumowanie

Wodór stosowany jako ciecz chłodząca, a tak-
że jako nośnik energii może przyczynić się do 
powstania nowych aplikacji, rozwoju materiałów 

nadprzewodzących i efektywne-
go wykorzystania energii. Dzięki 
badaniom nad wykorzystaniem 
ciekłego wodoru w NASA, De-
partamencie Energii USA, CERN 
i w wielu instytucjach naukowych 
na świecie opracowano „najlep-
sze praktyki” i wytyczne zawią-
zane z projektowaniem i eks-
ploatacją urządzeń, w których 
ciekły wodór jest chłodziwem lub 
nośnikiem energii. Pozwala to 
przezwyciężyć trudności związa-
ne ze społeczną percepcją pro-
blemów bezpieczeństwa pracy 
z wodorem, tzw. „syndromem 
Hindenburga”, co wpływa na 
rozwój systemów, które mogłyby 
bezpiecznie wykorzystywać wo-
dór jako idealne paliwo i ciecz 

chłodzącą. Biorąc pod uwagę wzrost kosztów helu, 
wyczerpujące się jego zasoby na Ziemi oraz do-
stępność nowych typów nadprzewodników, nad-
szedł czas, aby zmienić to postrzeganie.

Najnowsze osiągnięcia nauki zachęcają do 
wykorzystania unikalnego połączenia właściwości 
wodoru w rozwiązaniach wymagających czystej 
energii i bezpiecznych dla człowieka i środowi-
ska. Koncepcja „wodór jako paliwo i wodór jako 
chłodziwo” ma fundamentalne znaczenie dla wielu 
zastosowań: napęd pojazdów, wytwarzanie i ma-
gazynowanie energii, chłodzenie w urządzeniach 
nadprzewodnikowych takich jak rezonans magne-
tyczny (MRI), silniki i generatory, kable HTS. Ko-
rzystając z wodoru każda z tych technologii może 
działać niezależnie od sieci dystrybucji energii, nie 
wpływając negatywnie na środowisko. ■
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Rys. 2 LIQHYSMES – schemat hybrydowego systemu zasilania ze źródłami OZE, nadprzewodnikowym 
zasobnikiem energii SMES i systemów wytwarzania i przetwarzania wodoru do celów chłodzenia 
kriogenicznego i wytwarzania energii elektrycznej (na podstawie [2])

Rys.3 Budowa nadprzewodnikowego zasobnika energii chłodzonego 
wodorem [3]

Rys.4 Przekrój i budowa prototypowego kabla z nadprzewodnika MgB2 (~3000 A DC at 20 K, 
średnica zewnętrzna ~30 mm). Warstwa nadprzewodnika (a) chłodzona ciekłym azotem LN2, w środku 
kabla wymuszony przepływ ciekłego wodoru LH2 [5]
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Elektrolizery – przyszłość produkcji wodoru

W obecnej chwili większość produkcji wodoru 
jest ściśle powiązana z paliwami „konwen-
cjonalnymi”, tj. nieodwracalnymi źródłami 

energii. Obecnie aż 96% procent wodoru produkuje 
się przy wykorzystaniu tychże paliw: 48% w wyniku re-
formingu gazu ziemnego lub metanu przy użyciu pary 
wodnej, 30% z ropy naftowej (głównie w rafineriach), 
a 18% z węgla. W procesie elektrolizy pozyskuje się 
więc jedynie 4% globalnej produkcji. Tak powsta-
ły wodór szary oraz niebieski wykorzystywany jest 
obecnie głównie w kilku procesach przemysłowych – 
przede wszystkim w przemyśle chemicznym (synteza 
amoniaku, produkcja nawozów azotowych, syntezy 
metanolu i etanolu oraz odsiarczanie ropy naftowej) 
oraz metalurgicznym (jako czynnik redukujący).

W przypadku produkcji wodoru z surowców ko-
palnych konieczne są działania pro-
wadzące do ograniczenia wpływu 
procesu produkcji na środowisko 
naturalne. Aby to osiągnąć, ubocz-
ne produkty procesu produkcji, takie 
jak CO2, muszą być oddzielone lub 
sekwestrowane. Wodór pozyskiwany 
w procesie reformingu metanu jest 
wysoce zanieczyszczony dwutlenkiem 
węgla. Przyjmuje się, że na tonę wo-
doru wytworzonego tą metodą wy-
twarzane jest 9–12 ton dwutlenku 
węgla. 

Najbardziej wydajną i najczystszą ekologicz-
ne metodą produkcji wodoru jest elektroliza wody. 
Ponadto uzyskany w ten sposób „zielony” wodór 
charakteryzuje się najwyższą czystością i może być 
bezpośrednio stosowany w większości zastosowań 
gospodarki wodorowej.

Elektrolizery – zasada działania

Najmniej energochłonną metodą produkcji wo-
doru jest elektroliza. W tym procesie wodę poddaje 
się rozkładowi przez prąd elektryczny. Czysta woda 
ma niewielką zdolność do przewodzenia prądu, dla-
tego jako elektrolitów używa się innych substancji – 
wodorotlenków, kwasów czy zasad (np. roztwór kwa-
su siarkowego lub wodorotlenku sodowego), dzięki 
czemu proces elektrolizy zachodzi znacznie szybciej. 
Wodór wyprodukowany podczas elektrolizy ma wyso-
ką czystość, dochodzącą do 99,999%. Trzy główne 
techniki stosowane w procesie elektrolizy to elektroli-
za alkaliczna, elektroliza z membraną wymieniającą 
protony (PEM, Proton Exchange Membrane) i elek-

troliza stałotlenkowa (SOE, Solid Oxide Electrolysis). 
Elektroliza alkaliczna stosowana jest najpowszechniej 
i jest komercyjnie dostępna od dziesiątek lat. Trzecia 
z technologii – SOE, jest na etapie badań. Zestawie-
nie podstawowych parametrów techniczno-eksplo-
atacyjnych elektrolizerów przedstawiono w tabeli 1.

W elektrolizerach alkalicznych (rys. 1) zachodzi 
reakcja między dwiema elektrodami w roztworze zło-
żonym z wody i ciekłego elektrolitu. Po przyłożeniu 
wystarczającego napięcia cząsteczki wody pobierają 
elektrony do wytworzenia jonów OH⁻ i cząsteczki H2. 
Jony OH⁻ przemieszczają się przez roztwór w kierun-
ku anody, gdzie łączą się i oddają dodatkowe elektro-
ny, aby wytworzyć wodę, elektrony i O2. Rekombinacji 
wodoru i tlenu na tym etapie zapobiega membrana 
jonowymienna.

Elektrolit pozostaje w systemie dzięki zamknięte-
mu procesowi recyrkulacji bez pompy. 

Elektrolizery PEM tworzą reakcję przy użyciu jo-
nowo przewodzącego stałego polimeru, a nie cieczy. 
Gdy napięcie jest przyłożone między dwiema elektro-

dami, ujemnie naładowany tlen w cząsteczkach wody 
oddaje swój elektron, w wyniku czego na anodzie 
wydziela się woda, elektrony i O2. 

Jony H+ przemieszczają się przez polimer prze-
wodzący protony w kierunku katody, gdzie pobierają 
elektron i stają się neutralnymi atomami H. Następnie 
łączą się, tworząc na katodzie cząsteczkę H2. Elektro-
lit i dwie elektrody są umieszczone między dwiema 
dwubiegunowymi płytkami, które transportują wodę, 
gazy produktowe z dala od ogniwa oraz przewodzą 
elektryczność i cyrkulują płyn chłodzący procesu.

Elektrolizery – budowa i przykłady

Koszt samego stosu elektrolizera (połączonych ko-
mórek elektrolizerów) stanowi około 50 proc. kosztów 
kapitałowych elektrolizerów alkalicznych i 60 proc. 
elektrolizerów typu PEM. Wartość urządzeń energo-
elektronicznych (prostowniki, falowniki i inne kompo-
nenty) stanowi pozostałą część kosztów kapitałowych.

Wizualnie główną różnicą miedzy elektrolizerami 
alkalicznymi i PEM jest wielkości stosu elektrolizera 
(rys. 3). 

Ponieważ stosy elektrolizerów alkalicznych są wie-
lokrotnie większe od stosów PEM tej samej mocy, 
dlatego też często łączy się mniejsze stosy alkalicz-
ne (o mniejszej mocy) w jeden zespół w celu osią-
gnięcia zamierzonej wydajności elektrolizera. Rysu-
nek 4 przedstawia przykład elektrolizera Cummins 
Inc. o mocy 675 kW i wydajności 160 kgH2/dzień, 
zbudowanego z 4 stosów alkalicznych. Cały system 
elektrolizera zabudowany jest w 40-stopowym kon-
tenerze.

Dla porównania na rys. 5 przedstawiono system 
elektrolizera PEM Cummins Inc. o mocy 1 MW i wy-
dajności 400 kgH2/dzień, działającego w oparciu 
o pojedynczy stos PEM.
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Katoda Anoda

Wodór Tlen

– +

Elektrolizer Alkaliczny PEM SOE
Dostępność technologii bardzo wysoka wysoka / średnia B+R
Temperatura, °C 60÷80 50÷80 900÷1000
Ciśnienie, bar <30 <30 <30
Sprawność energetyczna, % 60÷82 67÷82 81÷86
Produkcja wodoru, Nm3/h <760 <30 –
Żywotność systemu, lata 20÷30 10÷20 –
Czystość wodoru, % >99,8 99,999 –

Tab. 1 Parametry techniczno-eksploatacyjne elektrolizerów alkalicznych, PEM i SOE [1]

Rys. 1. Zasada budowy i działania elektrolizera alkalicznego [2]

Rys. 2. Zasada budowy i działania elektrolizera PEM [2]

Rys. 3. Porównanie wielkości stosu elektrolizera alkalicznego (a) i PEM (b) [3]

Rys. 4. System elektrolizera alkalicznego [4]
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konieczność podjęcia działań nakierowanych na 
rozwój wykorzystania niskoemisyjnych technologii 
wodorowych w energetyce, służących obniżeniu 
emisyjności sektora energetycznego i dywersyfika-
cji struktury wytwarzania energii. Jednym z działań 
mających zrealizować ten cel wskazano m.in.: uru-
chomienie do 2030 roku instalacji P2G (Power to 
Gas), klasy 1 MW, na bazie polskiej technologii 
elektrolizerów. 

Z drugiej strony Polska nie posiada obecnie 
własnej technologii produkcji elektrolizerów, za-
równo alkalicznych, jak i PEM, ani ich nie produ-
kuje na licencji, a więc jest uzależniona od dostaw-
ców zewnętrznych.

Obecnie największa na świecie instalacja do 
produkcji zielonego wodoru z OZE znajduje się 
w Japonii. Składa się ona z elektrolizera o mocy 
10 MW zasilanego elektrownia fotowoltaiczna 
o mocy 20 MW. Produkuje 100 kg H2/h – Fukushi-
ma Hydrogen Energy Research Field (FH2R).

Największa europejska instalacja produkująca 
wodór z energii odnawialnej znajduje się w au-
striackim Linzu – H2Future. Kluczowym kompo-
nentem instalacji jest elektrolizer Siemensa o mocy 
6 MW.

Podsumowanie 

Koszty produkcji wodoru w procesie elektroli-
zy zależą od wielu technicznych i ekonomicznych 
czynników, takich jak liczba godzin pracy elektro-
lizera w ciągu roku, sprawność procesu oraz cena 
energii elektrycznej. Przyjmuje się, że średnie za-
potrzebowanie elektrolizera na energię elektryczną 
wynosi 50 kW/kgH2.

Produkcja wodoru w instalacjach podłączo-
nych do SEE, zasilanych elektrowniami węglowy-
mi jest przedsięwzięciem co najmniej dyskusyjnym. 
W celu produkcji całkowicie „zielonego” wodoru 
należy dążyć do budowy i rozwoju energetycznej 
infrastruktury OZE (fermy fotowoltaiczne, fermy 
wiatrowe itp.) dedykowanej dla instalacji elektro-
lizerów. ■
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System elektrolizera, jak widać na rysunkach 4 i 5, to 
nie same stosy elektrolityczne, a zespół urządzeń i pod-
systemów, mających zapewnić poprawną ich pracę. 

W skład typowego systemu elektrolizera wcho-
dzą [3]:
• Ogólna instalacja elektryczna: do zasilania 

wszystkich przyrządów i wyposażenia. Może za-
wierać zasilacz bezprzerwowy (UPS), który zapew-
ni energię w przypadku awarii zasilania.

• System sterowania: w pełni zautomatyzowany ste-
rownik PLC do monitorowania i sterowania elek-
trolizera.

• Przetwornice AC/DC: dostosowujące parametry 
energii elektrycznej, która może pochodzić z od-
nawialnych źródeł energii, do wymagań zasilania 
stosu. 

• Stos elektrolizera.
• Separator tlenu: wytwarzany tlen jest dwufazowym 

strumieniem (O2 + H2O), w którym współistnieją 
tlen w fazie gazowej i parze wodnej, śladowe ilo-
ści wodoru oraz duża ilość wody w stanie ciekłym. 
Separator odzyskuje płynną wodę i wypuszcza tlen 
do atmosfery. Odzyskana woda może być ponow-
nie podawana do stosu (obieg zamknięty) w celu 
minimalizacji jej zużycia. 

• Układ chłodzenia gazu (chiller): schładza strumień 
wodoru w celu poprawienia wydajności systemu. 

• Separator wodoru: wytworzony wodór jest również 
dwufazowym strumieniem (H2 + H2O), w którym 
współistnieją para wodna, wodór i śladowe ilo-
ści tlenu (w fazie gazowej) i ciekłej wody. Z tego 
powodu i ze względu na czystość wodoru, wyma-
ganą w dalszych zastosowaniach, urządzenie to 
oddziela wodę od wodoru. 

• Stacja uzdatniania wody: która przekształca zwy-
kłą wodę w wodę o parametrach wymaganych 
w procesie elektrolizy –, wymagane gdy woda 
dejonizowana (przewodność <0,1 µS / cm, TOC 
<30 ppb) nie jest dostępna. 

• System oczyszczania: zainstalowany na wylocie 
z separatora wodoru, składający się z suszarki 
(zatrzymującej wilgoć) i deoxo (katalityczny re-
kombinator do eliminacji tlenu) – wymagany gdy 
czystość wodoru ma być wyższa niż 99,9%.
Kilka elektrolizerów, pracujących razem, stanowi 

większą jednostkę produkującą wodór, tzw. „elektro-
lizernię”. Wówczas niektóre zespoły urządzeń i syste-
mów są wspólne dla wszystkich elektrolizerów, rys. 6. 

W skład systemu wchodzą :
1) centralny system oczyszczania i uzdatniania wody, 
2) stacja transformatorowa SN, 
3) przetwornice AC/DC zasilające elektrolizery, 
4) zespół elektrolizerów, 
5) opcjonalny system oczyszczania wodoru (razie 

potrzeby wodór można dalej oczyszczać do jako-
ści ogniw paliwowych 99,999%), 

6) centralny układ chłodzenia (chłodzi wodę krążące 
przez stosy komórek w celu optymalizacji wydaj-
ność elektrolizy), 

7) dyspozytornia

Elektrolizery – perspektywy rozwoju 

W grudniu 2020 roku Rada Unii Europejskiej 
przyjęła konkluzje w sprawie działań, które należy 
podjąć, by utworzyć europejski rynek wodoru. Ce-
lem jest wspieranie Unii w osiągnięciu neutralności 
klimatycznej do 2050 r. Rada zwróciła się do Ko-
misji Europejskiej o dalsze rozwijanie i wdrażanie 
unijnej strategii w zakresie wodoru. Jako sposób 
na osiągnięcie założonych celów określono zain-
stalowanie do 2024 r. elektrolizerów do produkcji 
wodoru ze źródeł odnawialnych o mocy co naj-
mniej 6 GW, a do 2030 r. – elektrolizerów tego 
rodzaju o mocy 40 GW. Zarekomendowano wyko-
rzystanie wspólnych programów, zadbanie o opła-
calność i potraktowanie priorytetowo efektywności 
energetycznej oraz elektryfikacji opartej na źró-
dłach odnawialnych. 

Również w Polskiej Strategii Wodorowej do 
2030 roku z perspektywą do 2040 r. [5] zapisano 

Rys. 5. System elektrolizera PEM [4]

Rys. 6. Struktura przykładowej stacji produkcji wodoru – „elektrolizerowni” [4]

Wiadomości

opracownie JS na podstawie https://www.komputerswiat.
pl/aktualnosci/nauka-i-technika/tesla-oglosila-nowe-
dachowki-fotowoltaiczne-maja-jeszcze-wieksza-
wydajnosc/zxmx53c 
fot. tesla.com

Nowe dachówki 
fotowoltaiczne Tesli

Firma Elona Muska Tesla Solar skonstruowała 
nowe dachówki solarne o podwyższonej 
wydajności. Usprawniona wersja tych dachówek 
charakteryzuje się zwiększoną wydajnością nawet 
o 22%. W celu zwiększenia zainteresowania 
produkowanymi fotowoltaicznymi panelami 
Tesla Solar zamiast klasycznych paneli 
montowanych na dachach domów, oferuje 
gotowe, całe solarne dachówki. Jednak firma 
napotyka na problemy z ich spopularyzowaniem 
i rozszerzeniem sprzedaży dachówek 
fotowoltaicznych z tego względu, że są różne 
konstrukcje dachów, do których te dachówki nie 
pasują, co wymaga usprawnienia stosowanej 
technologii. 

SOLAR ROOF
EMERGENCY RESPONSE GUIDE
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Wodór – Cegiełka Wszechświata 
(łac. Hydrogenium – „rodzący wodę”)

Wodór, czyli najlżejsza substancja na świe-
cie, jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, 
słabo rozpuszczalnym w wodzie. Jest gazem 

palnym – czysty spala się na niebiesko, jednak nie 
podtrzymuje procesu palenia. Pierwiastek ten moż-
na wykryć za pomocą zapałki. W towarzystwie tlenu 
podczas procesu spalania powstaje woda – najbar-
dziej znana cząsteczka na świecie. 

Wodór jest również pierwszym pierwiastkiem w ta-
blicy Mendelejwa (H), a jego zasoby są nieskończo-
ne. Jest pierwiastkiem, który najczęściej występuje we 
wrzechświecie. Chmury wodorowe są miejscem na-
rodzin nowych gwiazd. 

Oglądając wiadomości, przeglądając Internet, 
jesteśmy zasypywani informacjami o nadchodzącym 
(kolejnym) kryzysie gospodarczym, jakim jest brak 
ropy naftowej. Z kolei czołowi naukowcy alarmują, 
że spaliny samochodów są dla nas śmiertelnym za-
grożeniem, więc należałoby opracować alternatywę, 
która nie będzie dla nas tak trująca. Tak więc oto 
i on – wodór. Nie powoduje zanieczyszczenia powie-
trza, bowiem produktem spalania jest woda. Jednak 
nie mogłoby być za łatwo. Produkcja, skraplanie, 
a zwłaszcza transportowanie i magazynowanie wo-
doru generuje bardzo wysokie koszty. Obecnie wie-
le firm motoryzacyjnych oraz jednostek badawczych 
pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. 

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki może po-
chwalić się już pierwszymi sukcesami w tym zakresie. 
(str. 5);

Skupmy się natomiast na kwestii co wodór może 
zrobić dla nas?

Leczyć 

Jego aktywny wpływ 
możemy obserwować 
w procesach terapeu-
tycznych przy leczeniu 
chorób serca, hamuje 
również procesy starze-
nia skóry. Stosowanie 
inhalacji wodą z wo-
dorem jest powszechną 
metodą leczenia prze-

wlekłe j 
obturacyjnej 
choroby płuc. Wspo-
mniana wcześniej woda jest 
stosowana przy zapaleniach mięśni, 
w przypadku uszkodzeń tkanek miękkich, przy 
przewlekłym zapaleniu wątroby typu B. Zalecane jest 
picie wody z wodorem dla pacjentów, u których zdia-
gnozowano cukrzycę typu 2. Wodorem leczeni są pa-
cjenci cierpiący na reumatoidalne zapalenie stawów, 
pacjenci z wysokim cholesterolem oraz ci, u których 
występuje niewydolność nerek. 

Biorąc pod uwagę, że dopiero w 1888 roku uka-
zała się pierwsza publikacja na temat wykorzystania 
wodoru w medycynie uważam, że spektrum działań 
tego pierwiastka można uważać za fenomen. 

Wodór potrafi chronić nasze komórki. 

Pielęgnować 

Obecnie wodór ma też szerokie zastoso-
wanie w medycynie estetycznej. Coraz więcej 
gabinetów korzysta właśnie z metod opartych 
na wodorze, który można zastosować do: re-
dukcji zmarszczek, głębokiego oczyszczania, re-
dukcji przebarwień, rewitalizacji skóry, poprawy 
napięcia oraz kolorytu skóry, leczenia trądziku, 
a nawet leczenia wypadania włosów. 

Nie samym wodorem jednak człowiek żyje, 
ponieważ od dawna towarzyszy nam jego nad-
tlenek – czyli popularna woda utleniona, która 
ceniona jest nie tylko w medycynie jako popularny 
środek odkażający, ale również w kosmetyce. 

Nadtlenek wodoru utlenia toksyny oraz hamuje 
rozwój wirusów i bakterii. Stosowany jest na rany, 
otarcia. Wodę utlenioną można zobaczyć prawie 
w każdym domu. Swoje zastosowanie ma również 
w stomatologii do płukania jamy ustnej w przypad-
ku występowania chorób dziąseł oraz w procedurach 
wybielania zębów. Nadtlenek wodoru często wystę-
puje jako jeden z podstawowych składników wybiela-
jących past do zębów.

Stosowana jako jeden ze składników przy proce-
sach pielęgnacyjnych, wykazuje właściwości prze-
ciwstarzeniowe. Aktywny tlen połączony z innymi 
składnikami kosmetyków chroni przed uszkodzenia-
mi, zmiękcza oraz wygładza cerę. 

Woda utleniona z uwagi na swoje szerokie zasto-
sowanie może towarzyszyć nam również w pracach 
domowych. Ten środek świetnie sprawdza się do usu-
wania trudnych zabrudzeń, dezynfekcji oraz szczegól-
nie polecany jest do czyszczenia tkanin i dywanów. 

Warto jednak pamiętać, że jest to jednak środek 
chemiczny i niezależnie od potrzeby zastosowania 
trzeba to robić ostrożnie i zgodnie z zaleceniami spe-
cjalistów. Jeżeli lubimy stosować ten środek, to za-
wsze pamiętajmy, aby przetrzymywać go w oryginal-
nym opakowaniu oraz z daleka od dzieci. ■ 

Bibliografia:
https://zpe.gov.pl/a/wodor/
https://wynalazki.andrej.edu.pl/wynalazki/
https://nowakopalniawiedzy.pl/
https://www.wittgas.com
https://klasterwodorowy.pl/
https://www.jonizatory.eu
https://regiodom.pl/
https://portal.abczdrowie.pl

Aleksandra Kazimierska
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Tematyka związana z wodorem coraz częściej 
przeplata się w naszym codziennym życiu. Ale co 
my tak naprawdę o nim wiemy? Okazuje się, że 
towarzyszy nam częściej, niż możemy sobie zda-
wać z tego sprawę. 

Wiadomości

opracownie JS na podstawie https://www.pse.pl/
documents/20182/3129193627/Dokument_glowny_
PRSP_2023-2032_do_konsultacji.pdf 
fot. pixabay.com

Rozwój zielonej energetyki

Według opublikowanego ostatnio przez Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne dokumentu pod 
tytułem „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię 
elektryczną na lata 2023–2032”, prognozującego 
rozwój energetyki w Polsce i inwestycje w tym 
kierunku na poziomie 32,2 mld zł, największy 
przyrost mocy zainstalowanej spośród wszystkich 
metod wytwarzania zielonej energii dotyczyć 
będzie fotowoltaiki. Jakkolwiek fotowoltaika 
wspierana jest różnymi dotacjami, to nie oznacza, 
że energetyka słoneczna wytworzy najwięcej energii 
elektrycznej. Dominować będzie nadal energetyka 
wiatrowa wśród zielonej energetyki, natomiast 
w przypadku fotowoltaiki według prognoz PSE 
oczekiwać można powstawania dużych farm 
fotowoltaicznych w miejsce obecnie popularnych 
mikroinstalacji prosumenckich. Jakkolwiek 
w najbliższym dziesięcioleciu przewiduje się 
powstanie elektrowni słonecznych o mocy 20 GW 
i potencjale wytworzonej energii szacowanym na 
21 TWh, to jednak wg prognoz PSE powstaną także 
w Polsce elektrownie wiatrowe o mocy 14 GW, 
których potencjał będzie sięgał 37 TWh w samych 
elektrowniach wiatrowych lądowych. Uwzględnić 
także należy morskie elektrownie wiatrowe, które 
według prognoz PSE powinny osiągać moc 
10,9 GW, a ich potencjał energetyczny wyniesie 
40 TWh. Tak duży wzrost liczby odnawialnych 
źródeł energii może być jednak wykorzystany 
dopiero wówczas, gdy powstaną magazyny energii 
o odpowiedniej pojemności przechowujące energię 
w godzinach większego nasłonecznienia i silnych 
wiatrów, następnie uwalniając energię w okresach 
zwiększonego zapotrzebowania.
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w szkodzeniu naszej planecie, na co jednym z an-
tidotum będzie opracowanie i wdrożenie nowej 
strategii dotyczącej zielonej energetyki wodorowej. 
Jednym z zamierzeń włodarzy obydwu wysp jest 
rozwój na nich technologii wodorowych, których 
pierwszym etapem jest wprowadzenie „zielonych” 
promów, pływających pomiędzy obydwiema wy-
spami, w których napęd wiatrowy zintegrowany jest 
z wodorowymi ogniwami paliwowymi, zbiornikami 
magazynującymi wodór i napędem elektrycznym. 
Na wyspie Rathlin ma być także otworzony zakład 
produkujący zielony wodór. Innowacje te poskutko-
wały już obserwowaną poprawą jakości powietrza 
na wyspach, a natura w końcu odetchnęła, jak mó-
wią mieszkańcy. Z kolei na wyspie Valentia przewi-
duje się wykorzystać wodór w procesie dekarbo-
nizacji energetycznej do modernizacji systemów 
grzewczych oraz zasilania lokalnej fabryki tworzyw 
sztucznych. Działania te rzeczywiście prowadzą do 
poprawy ekologii środowiska, a także zwiększają 
walor turystyczny tych wysp. 

Zainteresowanie wodorową energią wykazuje 
także Wielka Brytania, której przedstawiciele w ar-
chipelagu Orkad, na północ od wybrzeży Szkocji 
opracowali dokument zatytułowany: „Wodorowa 
Strategia Orkad na lata 2019–2025”. Dokument 
ten zawiera pięć głównych wyzwań: Innowacyjne 
lokalne systemy energetyczne i gospodarki wodo-
rowe, Wytwarzanie z pomocą odnawialnych źródeł 
energii niskowęglowego wodoru, Bezpieczeństwo 
energetyczne, elastyczność systemu i samowystar-
czalność, Obecna transformacja, Promowanie in-
nowacyjnych badań i rozwoju w warunkach współ-
pracy. 

Na rys. 1 pokazany jest projekt instalacji wodo-
rowych i OZE na wyspach archipelagu Orkad wg 
„Orkney Hydrogen Strategy The Hydrogen Islands 
2019 – 2025”. Widoczne jest tu współdziałanie in-
stalacji wodorowych z systemami elektrowni wiatro-
wych oraz usytuowanie na poszczególnych wyspach 
archipelagu Orkad elektrolizerów i zbiorników na 
wodór, system transportu wodoru w celu zasilania 
ogniw paliwowych o mocy 75 kW. Natomiast na 
rys. 2 pokazane są perspektywy wykorzystania zie-
lonej energetyki wodorowej nie tylko w tym projek-
cie. Wyróżnione są tutaj cztery kierunki: energe-
tyka, transport, ogrzewanie i chemia. W zakresie 
energetyki tematyka ta obejmuje handel energią, 
magazynowanie energii, zasilanie, równoważe-
nie sieci, zastosowania przemysłowe. W obszarze 
transportu zielona energia wodorowa może być 

wykorzystana w zastosowaniach domowych i pu-
blicznym transporcie, marynarce, lotnictwie i rol-
nictwie. W problematyce ogrzewania zielony wodór 
wykorzystany może być do ogrzewania budynków, 
w ogrodnictwie, zastosowaniach przemysłowych, 
natomiast w zakresie wykorzystania wodoru w che-
mii dotyczy to przede wszystkim farmacji, rolnictwa, 
gospodarki wodnej. 

Jeszcze bardziej nowatorska jest kreowana przez 
Uniwersytet w Cambridge koncepcja wykorzystania 
energii reakcji kontrolowanej fuzji jądrowej na Wy-
spie Wodorowej do produkcji wodoru w procesie 
elektrolizy wody morskiej. Wodór byłby wówczas 
zarówno chłodziwem elektromagnesów nadprze-
wodnikowych, koniecznych dla uzyskania reakcji 
fuzji jądrowej, jak i paliwem w tej reakcji i produk-
tem finalnym zasilającym ogniwa paliwowe, a tak-
że produktem handlowym, sprzedawanym w posta-
ci płynnej i gotowym do transportu drogą morską. 
Zasadniczym problemem tej koncepcji jest jednak 
opanowanie w sposób przemysłowy kontrolowanej 
reakcji termojądrowej, co dotychczas nikomu się 
nie udało. Przedstawia to następująca przykładowa 
zależność syntezy wodoru w postaci jego odmian 
deuteru 2H i trytu 3H: 2H + 3H = He4 + n + 17,6 
MeV, w wyniku której powstaje atom He4, neutron 
i wydziela się energia rzędu dwudziestu MeV. Jed-
nak realizację tej wersji wyspy wodorowej utrud-
nia podstawowy problem, jakim jest opanowanie 
kontrolowanej reakcji syntezy termojądrowej, co 
trochę przypomina poszukiwania Świętego Grala 
w obszarze nauki. Być może uruchomienie w nie-
odległej perspektywie tokamaka ITER w Cadara-
che we Francji, zbudowanego w efekcie międzyna-
rodowej kooperacji, przyczyni się do przybliżenia 
rozwiązania tego problemu. 

prof. dr hab. Jacek Sosnowski
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Rys. 2. Obszary wykorzystania zielonego wodoru w projekcie The Hydrogen 
Islands 2019 – 2025

Wyspy wodorowe

Wśród wielu nowych wyzwań przed współcze-
sną elektroenergetyką do najbardziej istot-
nych należy transformacja energetyczna, 

prowadząca do poszukiwań nowych ekologicznych 
źródeł energii, które stanowić będą istotny element 
w procesie dekarbonizacji gospodarki. Obok po-
wszechnie rozpoznawalnych i coraz częściej widocz-
nych w polskim krajobrazie odnawialnych źródeł 
energii, jakimi są farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, 
ostatnio coraz większą rolę zaczyna odgrywać wyko-
rzystanie w elektroenergetyce wodoru. Jedną z głów-
nych zalet obok ekologii wykorzystania wodoru jest 
także to, że jego gęstość energii jest prawie trzy razy 
większa niż benzyny na jednostkę masy, ale ponie-

waż wodór jest najlżejszym pierwiastkiem, więc musi 
być sprężony dla uzyskania odpowiedniej energii. 
O możliwościach, jakie stwarza zielona energetyka 
i jej aktualności, świadczy pojawiający się ostatnio 
nowy termin Wyspy Wodorowe (Hydrogen Islands), 
który przybiera coraz bardziej konkretne kształty. 

Wyspy wodorowe

Wyspy wodorowe, czyli wyspy oparte właśnie na 
gospodarce wodorowej, coraz bardziej stają się rze-
czywistością, a jednym z przykładów są dwie irlandz-
kie wyspy Rathlin i Valentia, których władze upa-
trują przyczyn pandemii koronawirusa COVID-19 

W artykule przedyskutowano zagadnienie wysp wodorowych, tzn. pewnego rodzaju hubów, 
w których realizowane są w rozszerzonym zakresie technologie wodorowe. Podano przykła-
dy lokalizacji takich wysp na Morzu Północnym, jak też wskazano japońskie oraz chińskie 
projekty budowy inteligentnych miast wodorowych. 

Rys. 1. Projekt instalacji wodorowych i OZE na wyspach archipelagu Orkad wg „Orkney Hydrogen Strategy, The Hydrogen Islands 2019 – 2025”
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Inteligentne miasta zasilane wodorem

Obecnie natomiast bliższa realizacji jest kon-
cepcja inteligentnego miasta zasilanego wodorem, 
budowanego w Japonii przez największego świato-
wego producenta samochodów Toyotę u podnóża 
świętej góry Fuji w Japonii. 

Plany dotyczące tego prototypowego miasta 
(Woven City) zostały zaprezentowane w 2020 roku, 
a budowa rozpoczęła się w lutym tego roku. Na rys. 
3 pokazana jest wizja nowoczesnego miasta na tle 
góry Fuji. System zasilania wodorowymi ogniwami 
paliwowymi tego miasta zostanie opracowany we 
współpracy Toyoty z japońską firmą naftową ENEOS, 
która prowadzi 45 komercyjnych stacji tankowania 

wodoru w różnych częściach Japonii, w tym modelu 
Toyota Mirai 2021, gwarantującego sześć lat dar-
mowego tankowania paliwa.

Miasta wodorowe powstają także w Chinach 
i oczekiwano, że właśnie Wuhan w prowincji Hubei, 
w centralnych Chinach zostanie takim światowym 
hubem wodorowym. Planowano zlokalizowanie 
w nim do 2025 r. od trzech do pięciu wiodących 
światowych przedsiębiorstw wodorowych i od 30 
do 100 stacji paliw. Natomiast park technologiczny 
dotyczący energetyki wodorowej zgromadzić miał 
ponad 100 producentów samochodów z ogniwami 
paliwowymi i powiązanych przedsiębiorstw. Pande-
mia COVID-19, z której Wuhan jest bardziej znane 
obecnie, niestety pokrzyżowała te ambitne plany. ■

Rys. 3. Wizja inteligentnego miasta (Woven City) w Japonii zasilanego wodorem
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Jesteśmy online!

Zeskanuj ten kod aplikacją w swoim 
telefonie, a zostaniesz przekierowany 
na stronę internetową z kwartalnikiem 
„Inżynieria Elektryczna” w wersji on-line


