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34. 

Zaawansowane materiały i technologie wytwarzania 
zasobników (magazynów) energii w postaci 

superkondensatorów, ogniw paliwowych i butli 
wodorowych. 

 

Dr hab. Wiesław Wilczyński Prof. IEl 

 

1. Prace badawcze dotyczyły poprawy właściwości 

użytkowych urządzeń do trzech zaproponowanych 

metod gromadzenia energii:  

• Superkondensatory - zwiększenie pojemności 

i mocy urządzeń (rozwijanie powierzchni 

elektrod), poprawa bezpieczeństwa 

użytkowania (preparatyka separatorów) i 

utrzymania trwałości zmagazynowanej energii 

(ograniczenia samorozładowania). 

 

• Ogniwa paliwowe - zwiększenie mocy 

urządzeń (dobór innowacyjnych elektrolitów 

stałych), poprawa stabilności pracy 

(współpraca  z akumulatorami i 

superkondensatorami), 

 

• Magazyny sprężonego wodoru - opracowanie 

technologii lekkich i trwałych zbiorników 

kompozytowych. 

 

2. Opracowano technologię materiału elektrod 

superkondensatorów, wprowadzono separatory o 

wyższych właściwościach mechanicznych i cieplnych. 

Opracowano technologię elektrolitów stałych do ogniw 

paliwowych. Opracowano technologię nawijanych 

zbiorników ciśnieniowych na bazie kompozytu włókno 

węglowe-żywica. 

 

3. Do kontynuowania prac niezbędne jest pozyskanie 

instytucji finansującej i przedsiębiorstw 

zainteresowanych zagadnieniem. 

 

4. Osoba do kontaktu: dr inż. Grzegorz Paściak,  

email: pasciak@iel.wroc.pl 

tel. 71 328 30 61 wew. 203 

 

 

W przypadku butli kompozytowych niezbędny jest 
atest na produkowane wyroby. 

 

 

 

 

 



 
 

 

15. 

Wysokociśnieniowy zbiornik kompozytowy na 
sprężony gaz ziemny (CNG) 

 

Dr inż. Grzegorz Paściak 

Celem projektu było: 
Opracowanie technologii wytwarzania i wdrożenie do 

produkcji wysokociśnieniowych (20 MPa) zbiorników na 

sprężony gaz ziemny typu CNG-3 (wewnętrzny wkład 

metalowy wzmocniony owojem kompozytowym). 

Rezultaty: 
1. Opracowano technologię wytwarzania zbiorników 

do magazynowania sprężonego gazu ziemnego, 

jako zbiorników paliwa pojazdów samochodowych. 

Ciśnienie robocze opracowanych zbiorników 

wynosi 20 MPa, a minimalne rozrywajace - 470 

MPa. Opracowana technologia, po uwzględnieniu 

znormalizowanych wymagań może być także 

wykorzystania do magazynowania innych gazów 

pod zwiększonym ciśnieniem, tj. tlenu, powietrza, 

helu, gazu ziemnego oraz wodoru 

2. Potencjalni odbiorcy wyników projektu  

Firmy wykorzystujące w swoich rozwiązaniach 

zbiorniki wysokociśnieniowe (sektor wojskowy i 

cywilny): zbiorniki do awaryjnego wodowania 

śmigłowców, aparaty powietrzne i tlenowe  Zaś 

sama technologia wzmacniania zbiorników 

ciśnieniowych może zostać skierowana do 

producentów akumulatorów hydraulicznych  

 

W przypadku butli kompozytowych niezbędny jest 
atest na produkowane wyroby. 

 

 

 

Kontakt : 
Agnieszka Halama,  

email: halama@iel.wroc.pl 

Tel. 71 3283061 wew. 028, 

 

 


