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• Wysokociśnieniowe gromadzenie wodoru w transporcie i w 
zastosowaniach stacjonarnych

• Wykorzystanie wodoru odpadowego (by-product hydrogen)

• Masowe gromadzenie wodoru w kawernach solnych 
(„stabilizowanie” OZE)

• SHM – światłowodowe systemy bezpieczeństwa instalacji 
wodorowych

• Ograniczanie przenikalności wodoru z użyciem nanotechnologii (zol-
żel)

• Zielony wodór z odpadów komunalnych i przemysłowych 

• Dolnośląska Dolina Wodoprowa i oferta współpracy

Plan wystąpienia
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Wysokociśnieniowe gromadzenie wodoru w zbiornikach 
kompozytowych

Wartość zrealizowanych prac dla partnerów zagranicznych: 

~ 3 mln. €
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• Badania hydrauliczne wodorowych 
zbiorników wysokociśnieniowych 

• Monitoring strukturalny (SHM) w oparciu o 
czujniki światłowodowe

• Badania materiałów na wysokociśnieniowe 
zbiorniki kompozytowe

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

• Ograniczenie przenikalności wodoru 
(materiały zol-żel)

• Zastosowania wodoru i ogniw paliwowych

Dorobek PWr w zakresie realizacji projektów UE (FP6, 
FP7, KIC, H2020) i krajowych
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Projekty realizowane w ramach UE
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Zbiorniki wysokociśnieniowe do gromadzenia wodoru
Podstawowe parametry

Nominalne ciśnienie pracy: do 70 MPa

Ciśnienie rozrywania: ≥ 157.5 MPa

Ciśnienie próby cyklicznej: 1.25 x NWP

Liczba cykli: 45000

Temperatura : -45ºC ÷ 90ºC

Wilgotność: 0 ÷ 95% Zbiornik po próbie na 

rozrywanie

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

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

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

• badania odporności na pełzanie,
• badania odporności na działanie 

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

próba szczelności, próba ogniowa.

Badania zbiorników wysokociśnieniowych
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• Zgodnie z obowiązującymi normami (ie. EC79/2009, GTR 13/Reg. no. 134)

Badania hydrauliczne zbiorników wysokociśnieniowych

LBB

ExT

Boss torque
Weryfikacja parametrów wytrzymałościowych 

zbiorników kompozytowych
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Monitoring strukturalny (SHM) kompozytowych 
zbiorników ciśnieniowych

1.2 1.3 1.4

1.1

T

5587 LC

Naciąg włókna, 
ciśnienie wewnętrzne, 
temperatura procesu 

utwardzania mogą być 
kontrolowane i 

regulowane

Usprawnienie 
procesu B+R, 
odkształcenia 

resztkowe, testy 
hydrauliczne

Monitorowanie 
procesu 

degradacji w 
trakcie 

eksploatacji
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HY-cube – HYbrid HYdride HYdrogen & pressure
storage project (opis w oryginalnej wersji językowej)

The Project aims :

• Apply to the high pressure design the new European Directive dealing with FC 

Vehicle (test on the tank)

• Fit the technology with larger volume to address the stationary application as 

Isolated Renewable Power Sources (> 1M3, fitting with 20 ft container). 

• Give the proof of concept of a hybrid vessel working with hydride and high 

pressure (50÷300 bar), to gain on kinetics and density of energy stored.

• As a pre normative action, analyze the usable standards to prepare recommendation for 

testing with respect to the automotive applications.

Total budget: ~5 M€
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COPERNIC – COst and PERformaNce Improvement for CGH2
composite tanks (opis w oryginalnej wersji językowej)

Total budget: ~3.445 M€

The Project main goals:

• Increase the maturity and competitiveness of CGH2 manufacturing processes

evolving from classical automotive manufacturing technologies or concepts.

• Decrease costs while improving composite quality, manufacturing productivity and

using optimized composite design, materials and components
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Prace badawcze z obszaru linerów

• Testy kontrolne linerów z wykorzystaniem różnych technik NDE

 czujniki światłowodowe i cyfrowa korelacja obrazu (rozkład pola odkształceń, lokalne zginanie, itp.) 

 analiza multispektralna (lokalizacja defektów materiałowych: wtrącenia, pęcherze powietrza)

• Pokrycia zol-żel ograniczające przenikalność wodoru (nanowarstwy SiO2 i TiO2)

H2

H2

A

B
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Nasi partnerzy z obszaru wysokociśnieniowych 
zbiorników kompozytowych
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• Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów 

energetycznych (POIG)  

 Ogniwa niskotemperaturowe PEM

 System SHM dla rurociągów wodorowych

• Opracowanie technologii przetwarzania surowców 

odpadowych z oczyszczalni ścieków do wytwarzania 

energii z całkowitą utylizacją odpadów (RPOP)

 wykorzystanie ogniw wysokotemperaturowych (SOFC)

 gaz syntezowy: H2 + CO + CO2

• Opracowanie koncepcji zasobników wodoru (NCBiR)

Wybrane krajowe projekty „wodorowe”
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Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu
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Główne parametry wodorowego węzła energetycznego:

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

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

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

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

● Światłowowdowy system monitoringu SHM (detekcja 
przenikania H2)

Koszt całkowity: 44 mln PLN (~11.6 M€

Węzeł energetyczny o mocy 1 MW na bazie wodoru 
odpadowego (Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
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Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu
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SHM do detekcji przenikania wodoru (Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn S.A.)

Detekcja przenikania wodoru w gazociągu  

z użyciem światłowodowego systemu 

SHM (tzw. system czujników 

rozproszonych do pomaru temperatury z 

wykorzystaniem efektu Ramana)

Przenikanie H2  (uszkodzenia 

programowane)
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Gromadzenie H2 w kawernie; koncepcja hubu wodorowego

H2 O2

H2O O2

Elektrolizer

OZE

Stacja tankowania

Przemysł

Dystrybucja H2 

Zbiornik 
buforowy H2

Kompresor

Gromadzenie H2

Oczyszczanie
/osuszanie 

gazu

Gas-to-Power

przepływ wodoru 

przepływ energii elektrycznej 

Dystrybucja O2 

przepływ tlenu

ciepło

Ciepło odpadowe

H2O
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Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu

Ograniczanie przenikalności wodoru

Powód badań

Ciągły wzrost światowego zużycia energii
Zapotrzebowanie na 

alternatywne źródła energii

Wodór i jego magazynowanie oraz transportowanie



A. Szczurek et al. Sol-gel Multilayered Coatings for Reduction of H2 Permeation, 
Applied Surface Science, 497 (2019) 143691

próbka
Współczynnik 
przenikalności

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

Ograniczenie 
przenikalności

HDPE 9.14·10-16 -

HDPE + 
warstwa

5.92·10-16 36%

Przenikalność H2 – 700 bar

Powłoki barierowe ograniczające przenikalność wodoru

otrzymana powłoka
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Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu

Metoda zol-żel
Otrzymywanie warstw

- metoda zanurzeniowa

A. Feinle et al. Sol–gel synthesis of monolithic materials with 
hierarchical porosity, Chem. Soc. Rev., 2016, 45, 3377-3399 

commons.wikimedia.org

Metoda zol-żel

Powłoki barierowe ograniczające przenikalność wodoru

C.J. Brinker, G.W. Scherer, „Sol-gel Science: The Physics and Chemistry of Sol-gel 
Processing”, 1990, San Diego, Gulf Professional Publishing
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Zgazowanie plazmowe odpadów; wytwarzanie zielonego 
wodoru

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

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

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

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

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

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

surowca dla przemysłu.
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Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu
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● Oczyszczanie ścieków wytwarzają duże ilości odpadów mokrych/stałych, 
które muszą być składowane

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

● Rozwiązanie: proces zgazowania plazmowego  waste to gas

● Agregaty prądotwórcze: 1 x 200 kW

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

● SHM do monitorowania instalacji i ogniwa SOFC 

Koszt całkowity: ~10.0 M€

Ścieki jako źródło wodoru – instalacja pilotowa (Brzeg)
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• Polska Strategia Wodorowa (wrzesień, 2021)

• Dolnośląska Dolina Wodorowa – DDL (wrzesień, 2021)

• DDL, główne obszary aktywności:

 wykorzystanie wodoru w transporcie, energetyce, w zielonej 
chemii oraz zielonym górnictwie i hutnictwie, gospodarce 
komunalnej, w rolnictwie oraz w obszarze wytwarzania wodoru 
na drodze zgazowania odpadów miejskich, rolno-spożywczych 
oraz przemysłowych

• Możliwości współpracy z partnerami z Saksonii

 projekty badawcze

 projekty wdrożeniowe (IPCEI, Horizon Europe, współpraca 
regionalna, projekty bilateralne) 

Dolnośląska Dolina Wodorowa; oferta współpracy z 
partnerami z Saksonii



Dziękuję za uwagę

Politechnika Wrocławska 

ul. Smoluchowskiego 25

50-370 Wrocław

Prof. dr hab. inż. Jerzy KALETA

Tel.: +48 71 320 2766

e-mail: jerzy.kaleta@pwr.wroc.pl

Dr inż. Paweł GĄSIOR

Tel.: +48 501 426 514

e-mail: pawel.gasior@pwr.wroc.pl

mailto:jerzy.kaleta@pwr.wroc.pl
mailto:pawel.gasior@pwr.wroc.pl

