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Mapowanie w swojej definicji nie obejmuje prognoz, te bowiem zależą od nieprzewidywalnych
czynników jutra, co choćby ostatnio pokazała dobitnie pandemia Covid-19. Warto jednak przeskoczyć
z opisem rzeczywistości w czasie do np. roku 2025 po to, aby ominąć lubiane obecnie rozważania na
temat kury i jajka o początkach ekonomii wodoru. Taki przedział czasowy umożliwia pozostawienie za
sobą utrudnień pandemii, zachwiania koniunktury, przerwania łańcucha dostaw i utrudnień na rynku
inwestycyjnym. Świat kroczy do przodu niezależnie od obserwatora, świadomość zagrożeń i zmian
klimatu na zawsze zmieniła postrzeganie wpływu ludzkości na środowisko, a lata 2021-2025 pozwolą
zapewne na ustabilizowanie sytuacji rozwoju cywilizacji, choć zapewne do następnego kryzysu.
Ekonomia Wodoru, czyli opłacalność zastąpienia nim paliw kopalnych: węgla, ropy naftowej i gazu w
przemyśle, transporcie i magazynowaniu energii z przetworzonych zasobów planety jest zależna od
ustalenia priorytetów ekologicznych, polityki, w tym regionalnej oraz gry ekonomicznej. Zazwyczaj nie
idą one z sobą w parze, ponieważ świadomość ochrony środowiska najczęściej przegrywa z lokalnym
interesem lub zyskiem przemysłu. Niemniej należy liczyć, że zachęty i przykład, a nawet sterowanie
przez biurokratów, znajdą na końcu zrozumienie wśród większości przedsiębiorców. Zauważalne jest
gwałtowne zainteresowanie rynkiem wodoru, jako bezemisyjnego paliwa oraz czystego nośnika
energii, w dodatku łatwiejszego do magazynowania, niż przetworzony w prąd elektryczny. Polityka Unii
Europejskiej jednoznacznie wskazuje na wodór będący nadzieją na zrównoważony rozwój i osiągnięcie
celu klimatycznego 2050, porozumienie Green Deal oraz przewiduje znaczące ułatwienia i ulgi w jego
stosowaniu. Należy zatem założyć, że np. w 2025r. wodór jest wytwarzany w większości z zielonym
certyfikatem, jako produkt elektrolizy wody z energii źródeł odnawialnych, z pirolizy węgla pod ziemią
z więzieniem dwutlenku węgla w pokładzie lub z reformingu parowego metanu z separacją dwutlenku
węgla i jego utylizacji. Taki zielony wodór staje się zatem przedmiotem handlu pomiędzy wytwórcą i
klientem końcowym, a co za tym idzie wymaga powstania całego łańcucha wymiany handlowej,
przemieszczania, dystrybucji i przechowywania. Ponadto powstają magazyny energii w postaci
zasobników do gromadzenia wodoru, jako czasowego nośnika energii. W takim stanie rozwoju
Ekonomii Wodoru można rozpocząć mapowanie jego rynku, w kontekście dojrzałych technologii jego
przechowywania i dystrybucji, wszystkiego co składa na ogniwa łańcucha wartości wodoru pomiędzy
wytwórcą, a użytkownikiem bez wikłania do tego spekulacji i przyczynków powstania jego roli na rynku.
Prace studialne i szczegółowe raporty dotyczące wodoru, które warto przeczytać
•
•

LucidCatalyst: Missing Link to a Livable Climate: How Hydrogen-Enabled Synthetic Fuels Can Help
Deliver the Paris Goals, 2020, https://www.lucidcatalyst.com
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Parę słów o wodorze H2
W warunkach normalnych jest to gaz o niewielkiej gęstości 0,089 kg*m-3, 14-krotnie lżejszy o powietrza,
bezwonny, bez koloru, wybuchowy w szerokim zakresie procentowym 4-75% mieszanki z powietrzem.
Jego wartość opałowa w tym stanie jest niewielka, pali się bezbarwnym, wysokim płomieniem nie
ogrzewając otoczenia. Aby uzyskać użyteczną gęstość energii wodoru z jego wagi, należy go znacznie
zagęścić poprzez sprężanie lub skraplanie, co jest możliwe poprzez kompresję i/lub oziębianie go.
Występuje wówczas w trzech stanach skupienia, poza stałym i plazmą, tj. sprężonego gazu CGH2,
skroplonej cieczy LH2 oraz płynu nadkrytycznego CcH2. Niniejsze opracowanie nie uwzględnia
możliwości przechowywania wodoru w postaci związków chemicznych, np. amoniaku, w wodorkach
metali, oraz innych typu solid-state, wymagających osobnego opisu. Ich zastosowanie jest ograniczone
ze względu na konieczność stosowania cyklu cieplnego i podgrzewania zładu w celu ekstrakcji wodoru.

Rys.1 Rodzaje zbiorników na wodór, źródło: Composites in Hydrogen Storage – Composites World
Dla każdej z takich faz wodoru wymagane są inne warunki przechowywania, podyktowane jego
cechami fizycznymi: punktem potrójnym i punktem krytycznym, a będących funkcją temperatury i
ciśnienia, natomiast gęstość wodoru w różnym stanie skupienia wyrażona jest w popularnej tabeli
wartości przygotowanej przez Institut für Luft- und Kältetechnik - Gemeinnützige Gesellschaft mbH,
Dresden/DE (figure 2).
Wskazuje ona trzy obszary dla zastosowania zbiorników wodoru, wg oznaczeń autora z ILK Dresden:
1. obszar pierwszy, zbiorniki do skroplonego wodoru, w granicach ciśnień 0-0,4MPa i temperaturze
ok. 20-26K, to wąski obszar przechowywania, prężność wygotowywanego gazu wymaga wentylacji
2. obszar drugi, zbiorniki dla sprężonego wodoru, w granicach ciśnień roboczych od 25MPa do 70MPa
(w pojedynczych wypadkach aż do 100MPa) i temperaturze otoczenia, zazwyczaj określanej jako
-40°C do 85°C.

Rys.2 Net Storage Density of Hydrogen under certain pressure and temperature conditions, źródło: ILK Dresden

3. obszar trzeci, zbiorniki kriogeniczno-ciśnieniowe pracujące w szerokim zakresie temperatur od 33K
do 120K i wyższych, przy ciśnieniach od 1,4MPa, roboczych do 35MPa lub 70MPa, ze wskazaniem
optimum ekonomicznego dla ok. 80K i 50MPa, gdzie gęstość nadkrytycznego wodoru jest równa
gęstości jego skroplonej cieczy i wynosi ok. 70 kg*m-3, a pozwala na ewentualne chłodzenie tak
sprężanego gazu w otoczeniu wymiennika ciepła jedynie ze skroplonym azotem (-196°C), czyli 77K.
Taka wieloetapowa kompresja z chłodzeniem międzystopniowym przy produkcji płynu
nadkrytycznej fazy wodoru CcH2 o podanych parametrach optymalnych jest około 10% tańsza od
skraplania do LH2.
Występowanie wodoru w stanie nadkrytycznym porównywalne jest nie tylko ze stanem skroplonym
ze względu na identyczną gęstość, ale również fakt możliwości jej dalszego zwiększenia do >90 kg*m-3
nieosiągalnego dla cieczy LH2, poprzez dopompowanie wodoru pompą kriogeniczną do ciśnienia np.
70-100MPa. Efektywność takiego zabiegu nie jest już wielka, ściśliwość płynu nadkrytycznego pozwala
na zwiększenie gęstości wodoru o dalsze ok. 20% w stosunku do cieczy przed przejściem w stan stały i
gwałtownej eksplozji, ale okupione jest to podobnymi wydatkami energii, jak w przypadku skraplania.
Ma zatem zastosowanie wtedy, kiedy duża gęstość energii, czyli np. zasięg wodorowego samolotu
długodystansowego, międzykontynentalnego ma większe znaczenie, niż cena takiego paliwa lub w
zastosowaniach w technice kosmicznej. Nie zmienia to faktu, że w cenie skraplania otrzymujemy 20%
wyższą gęstość H2.

Rys. 3. porównanie zbiornika gazowego i kriogeniczno-ciśnieniowego, źródło: Lawrence Livermore
National Lab/ San Francisco Bay Area/US
Zatem zgodnie z zasadami fizyki przemiana fazowa gazu na ciecz poprzez schładzanie, osiągalna przy
ciśnieniu atmosferycznym w temperaturze 20K jest prosta, pociąga jednak wydatek energetyczny ok.
35% wartości energii zawartej w przechowywanym gazie. Poprzez analogię sprężanie gazu pochłania
ok. 15% tej wartości, a sprężanie i chłodzenie międzystopniowe przez LN2 jednocześnie zabiera około
25% tej wartości. Płyn nadkrytyczny jest więc optymalnym nośnikiem energii chemicznej zawartej w
wodorze ze względu na gęstość otrzymanej energii w stosunku do kosztu uzyskania, co wcale nie
oznacza, że najpopularniejszym.
Wskazuje na to opracowanie porównujące zastosowanie różnych postaci wodoru: Thermodynamics
analysis of hydrogen storage based on compressed gaseous hydrogen, liquid hydrogen and cryocompressed hydrogen, Zhao Yanxing et al. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.04.207, 03603199/© 2019 Hydrogen Energy Publications LLC. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

Rekomendowane tam optymalne ekonomicznie parametry zbiornika do przechowywania wodoru, z
uwzględnieniem zamiany izomeru para-ortowodoru, odnoszą się zatem do jego stanu nadkrytycznego
CcH2 i wynoszą:
•
•
•
•

temperatura przechowywania: 35 do 110 K (optimum: 77K)
ciśnienie: 5 do 70 MPa (optimum: 50MPa)
odpowiadające im gęstości: 60.0 do 71.5 kg*m-3 (optimum: 69 kg*m-3)
współczynnik gęstości wodoru do ilości zużytej energii elektrycznej: 1.50 to 2.30 kg*m-3 *kW-1 (1,6)

Na świecie występuje wielu producentów skroplonego wodoru LH2: Linde AG, Air Liquide, Air Products
i inni, bo to technologia znana od dziesięcioleci, natomiast próby zastosowania płynu nadkrytycznego
występują sporadycznie, tam gdzie spodziewany jest efekt ekonomiczny w postaci łatwiejszego
operowania tą postacią wodoru, wymagany jest brak zagrożeń związanych z niespodziewanym
wygotowaniem i wybuchem zbiornika (np. przemysł motoryzacyjny: GM, BMW), pojazd elektryczny
wymaga zastosowania „range extender”, czyli dodatkowego źródła energii w celu znaczącego
zwiększenia zasięgu przy wykorzystaniu jak najmniejszego zbiornika lub w lotnictwie, gdzie instalacje
utrzymujące ekstremalnie niskie temperatury skroplonego wodoru są po prostu zbyt ciężkie.
Główną barierą upowszechnienia stanu nadkrytycznego CcH2 był do tej pory brak materiałów do
wykonania zbiorników ciśnieniowych, co jeszcze obecnie pokutuje w postaci obecności na rynku
stalowych butli składających się na nieekonomiczne wagowo baterie do przewozu gazu. Naczepy ze
stalowymi walczakami wykorzystują zaledwie połowę wysokości naczepy, ponieważ przy całkowitym
zapełnieniu dostępnej objętości ich ciężar wyniósłby 80 ton i dwukrotnie przekraczał dopuszczalną
masę całkowitą zestawu dopuszczoną do ruchu. Tej wady nie posiadają zbiorniki kompozytowe typu III
i IV, które pomału torują sobie drogę zastosowań, ciągle jeszcze droższe od stalowych.
Nowoczesny kompozytowy zbiornik do przechowywania płynu nadkrytycznego CcH2 jest zatem
zwykłym zbiornikiem ciśnieniowym typu III przystosowanym do pracy w niekrytycznych temperaturach
kriogenicznych, z zastosowaniem taniej izolacji próżniowej lub lekkiej izolacji wielowarstwowej, np.
aerożelu. Podejmowane są zatem próby wykorzystania znanej technologii ciśnieniowej do użycia z
nowym, super-gęstym paliwem, jakim jest ściśliwa postać wodoru w stanie nadkrytycznym, który
zachowuje się jak gaz pod względem sprężania, a posiada gęstość porównywalną lub nawet większą
od ciekłego wodoru. Próby takie podejmowane były przez BMW AG, laboratoria w USA oraz obecnie
przez polską firmę Hydrogen First, która stawia sobie tę technologię, jako wzór optymalizacji sposobu
przechowywania wodoru, projektując uniwersalne zbiorniki ciśnieniowe w opcji kriogenicznej, w tym
poza standardowymi cylindrami i zbiornikami sferycznymi, również o unikanym płaskim kształcie.
Rozwiązania takie bazują na dokonaniach naukowców z TU Delft, Aerospace Engineering Faculty/NL,
opisanych w licznych pracach naukowych dotyczących zbiorników wielokomorowych „multi-bubble”.
Przechowywanie i transport sprężonego wodoru CGH2
To zdecydowanie najłatwiejszy sposób gromadzenia wodoru, gdzie gaz podlega kompresji do ciśnień
użytkowych 20-100MPa. W uproszeniu wartość opałowa takiego paliwa wzrasta prawie liniowo wraz
z ciśnieniem, zatem np. pełny zbiornik o ciśnieniu roboczym 35MPa zawiera ok. 350 razy więcej energii,
niż analogiczna objętość wodoru w warunkach atmosferycznych. Stąd bierze się określenie tzw.
objętości wodnej zbiornika, czyli jego rzeczywistej stałej pojemności, w odróżnieniu od ilości
przechowywanego w tej objętości sprężonego gazu, która jest różna w zależności od ciśnienia w takim
zbiorniku. Do otrzymania sprężonego wodoru wymagane są ciężkie kompresory membranowe,
zazwyczaj kilka ustawianych w szereg, stopniowo podnoszących ciśnienie na każdym etapie sprężania
i chłodnic atmosferycznych odbierających ciepło powstające w wyniku sprężania gazu. Jest to
powszechnie stosowana technologia i jej wynikiem jest możliwość przechowywania i transportu gazu

w przystosowanych do tego pojazdach. Zbiorniki zazwyczaj są cylindryczne z dennicami półkulistymi,
co związane jest z łatwością ich wykonania lub kuliste, kiedy wymagana jest większa objętość wodna
zbiornika. Dotąd stosowano zbiorniki stalowe, nowa technologia umożliwia produkcję zbiorników
kompozytowych, które są pięciokrotnie lżejsze i mogą bezpiecznie przechowywać gaz pod trzykrotnie
większym ciśnieniem. Wynika to z zastosowania bardzo wytrzymałych włókien węglowych, jako oplotu
strukturalnego oraz lekkiego plastikowego lub aluminiowego wewnętrznego naczynia szczelnego.
Zestawy do przewozu sprężonego wodoru
zazwyczaj operują przy ciśnieniu 25MPa, które
stanowi górną granicę efektywności wagowej
przy zbiornikach stalowych. Ta umowna granica
ciśnienia będzie zapewne wzrastać przy
zastosowaniu konstrukcji kompozytowych w
kolejnych zestawach, np. 30MPa lub 35MPa, albo
nawet 50MPa i wymaga ustanowienia nowych
przepisów regulujących możliwość transportu w
tak dużych zbiornikach przy dużo większych
ciśnieniach, kiedy siła rażenia odłamków w razie
wybuchu porównywalna jest do setek ton TNT. Rys.4 Zestaw 8 kompozytowych zbiorników ciśnieniowych
Dostawy paliwa w postaci sprężonej umożliwiają zaopatrzenie stacji dystrybucji wodoru, zasilania CHP
lub lokalnych użytkowników klastra wodorowego: zajezdni autobusowych, kolei podmiejskiej, służb
miejskich, wywozu śmieci. Jednorazowo naczepa 13.6m może przewieźć ponad 1 tonę wodoru CGH2.
Dostawy skroplonego wodoru
Wodór w postaci płynnej LH2 wymaga ścisłego reżimu przechowywania, ponieważ w wyniku
zastosowania zbiorników pracujących w niewielkim zakresie ciśnień 0-0,4MPa (0-4bar), wymagają one
instalacji schładzającej upłynniony wodór ze względu na jego ciągłe parowanie wewnątrz zbiornika i
stale przyrastające ciśnienie par zagrażające wybuchem zbiornika. Dla określenia warunków
eksploatacji zbiorników skroplonych gazów powstały określenia: ciśnienia wentylacji, czyli
maksymalnego ciśnienia wewnątrz zbiornika, po przekroczeniu którego następuje awaryjne
upuszczanie wygotowanych par gazu do atmosfery w celu zapobieżenia krytycznemu wzrostowi
ciśnienia wewnątrz zbiornika. Ponadto wprowadzono nowy wskaźnik znamionowej przepuszczalności
cieplnej warstwy izolacyjnej, tak aby określić jakość izolacji oraz czas przechowywania bez konieczności
wentylacji (dormancy period).
Zbiorniki na skroplony wodór są stosunkowo często stosowane ze względu na opanowanie technologii
skraplania przez kilku graczy rynkowych: Linde AG, Air Liquide, Air Products i innych, którzy dysponują,
lub deklarują dysponowanie odpowiednimi naczepami do przewozu wodoru. Należy zaznaczyć, że
zarówno zbiornik ciśnieniowy jak i zbiornik kriogeniczny wykorzystany wcześniej do przechowywania
innego gazu, np. metanu, pomimo spełnienia fizycznych warunków przechowywania, nie nadaje się
jednak do wodoru, ponieważ pozostałości innych gazów zanieczyszczają go i uniemożliwiają użycie w
ogniwach paliwowych, gdzie wymagana jest czystość wodoru 99,999%. Wypłukanie zbiornika nie jest
praktycznie możliwe i zużywa wielkie ilości czystego wodoru, który należy wypuścić po płukaniu do
atmosfery, co znakomicie podraża takie płukanie. Wskazuje to na konieczność przeznaczenia zbiornika
lub naczepy wyłącznie do przechowywania wodoru od pierwszych prób ciśnieniowych lub szczelności.
Oznacza to również, że mimo deklaracji nie ma obecnie zbyt wielu naczep do przewozu wodoru, a te
które są planowane, zapewne jeszcze nie powstały. Na rynku europejskim brakuje producenta wielkich
zbiorników na wodór, istniejący producenci (Luxfer, Worthington, Nel, Hexagon) dysponują albo
zbiornikami o wadze przechowywanego wodoru CGH2 jedynie do kilkudziesięciu kilogramów, albo
prototypami większych, ale nie dopuszczonymi do użytku na drogach publicznych. Nad stworzeniem i

późniejszą homologacją dedykowanej naczepy do przewozu 1-2 ton wodoru w postaci CGH2 lub CcH2
pracuje polska firma Hydrogen First z Gdańska, choć bez pomocy finansowej państwa skazana jest na
niepowodzenie w obliczu mocnej konkurenci na rynku światowym i wysokich kosztów wykonania.
Jak przewieźć 2 tony wodoru (ekwiwalent 100 ton trotylu) drogą publiczną na dowolną odległość?
Odpowiedź jest w zasadzie prosta, tak jak rakietę z fabryki na poligon: przy zachowaniu standardów
bezpieczeństwa. Oznacza to dla przewoźnika konieczność uzyskania odpowiedniego zezwolenia ADR
oraz homologacji pojazdu przeznaczonego do tego celu. Konstrukcja cysterny lub naczepy do przewozu
gazu CGH2 lub płynu nadkrytycznego CcH2 wymaga budowy dedykowanych zbiorników ciśnieniowych
dopasowanych wymiarami do skrajni kolejowej lub drogowej. W grę wchodzą zbiorniki cylindryczne i
kuliste, jako najprostsze w wykonaniu. Dobór materiałów powinien zapewniać użycie zbiorników pod
ciśnieniem do 50MPa i temperaturze pracy 20-120K. Na rynku amerykańskim istnieją naczepy do
przewozu CNG, tzw. wirtualne rurociągi gazu ziemnego, które uzyskały tymczasowe dopuszczenie do
ruchu przez Departament Transportu USA (DoT), przy braku aktualnych przepisów krajowych ASME
pozwalających na docelowe zatwierdzenie typu takich pojazdów. Mogą one zostać wykorzystane do
transportu wodoru, ponieważ ich założenia konstrukcyjne zakładały badania na przenikalność wodoru.

Rys.5. Naczepa do przewozu sprężonego gazu ziemnego, tzw. virtual pipeline, Hexagon Lincoln/USA
Co najmniej jedna firma w USA wykorzystała doświadczenie programów NASA i Space-X do wykonania
kriogenicznej wersji takich zbiorników, została jednak ostatnio wykupiona przez południowo-koreański
konglomerat Hanwha Advanced Materials i nie znane są losy dalszego oferowania zbiorników na rynek
europejski, przy sporym zainteresowaniu rynku wewnętrznego Korei Południowej, Japonii i Australii w
zaopatrzenie w wodór. Europa stoi zatem przed pilnym zadaniem zaoferowanie własnej konstrukcji
naczepy do przewozu wodoru pod ciśnieniem, jako optymalnego środka do przewozu wodoru na
odległości do kilku tysięcy kilometrów (zasięg całej Europy). Zaawansowanie polskiej firmy Hydrogen
First w badaniach nad takim typem zbiorników powinno skłonić agendy państwowe, np. NCBiR, PARP
lub NFOŚ do wspierania rozwoju takiego projektu.

Rys.6. Rysunek poglądowy naczepy w pięcioma zbiornikami kulistymi CcH2, wizualizacja Hydrogen First
Zbiorniki na wodór
Zapotrzebowanie na gromadzenie i transport wodoru w łańcuchu dostaw od producenta do odbiorcy
wymusza użycie odpowiednich naczyń do jego przechowywania. Ponieważ metody zagęszczania
energii wodoru z wagi wymagają różnych warunków przechowywania, w tym użycia konkretnych
temperatur i ciśnień, zatem zbiorniki wodoru różnią się swoimi specyfikacjami technicznymi. Wcześniej
jednak, w ramach uporządkowania nomenklatury wprowadzono ponadto klasyfikację wskazująca na
materiał, z którego są zbudowane, co w pewnym stopniu odzwierciedla także postęp technologiczny
zastosowany do ich budowy.

Rys.7. Charakterystyka typów zbiorników, źródło: Composites in Hydrogen Storage – Composites World
Ze względu na sposób wykonania zbiorniki dzieli się na 5 typów:
•
•

typ I – zbiornik wykonany z walczaka stalowego zamykanego ogniowo do postaci dennic cylindra
typ II – zbiornik stalowy typu I o cieńszej ściance, otoczony obwodowo na części cylindrycznej
warstwą nawiniętego włókna, zazwyczaj szklanego

•
•
•

typ III – zbiornik wykonany zazwyczaj z rury aluminiowej lub cienkiej stali nierdzewnej, zamykanej
do postaci dennic cylindra, otoczony pełnym oplotem wokół całej powierzchni zbiornika włączając
w to dennice, najczęściej warstwą włókna szklanego lub węglowego
typ IV – zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego: PA, HDPE spawany lub monolityczny, otoczony
pełnym oplotem wokół całej powierzchni zbiornika włączając w to dennice, najczęściej warstwą
włókna węglowego
typ V – zbiornik wykonany docelowo z nieprzepuszczalnego kompozytu wokół całej powierzchni
zbiornika tymczasowego, włączając w to dennice, najczęściej warstwą włókna węglowego i
pozbawiany zbiornika wewnętrznego jeszcze w trakcie procesu produkcji w celu uniknięcia jego
późniejszego zapadania (implozji) podczas eksploatacji i dalszego obniżenia wagi.

Postęp technologiczny spowodował stopniowe wycofywanie zbiorników stalowych na rzecz ich
kompozytowych odpowiedników ze względu na pięciokrotnie mniejszą wagę zbiornika oraz możliwość
stosowania przy zdecydowanie większych ciśnieniach. Istniejące zbiorniki stalowe na rynku wskazują
na zdesperowanie ich producentów w utrzymaniu produkcji i amortyzacji urządzeń, nie znajdując
racjonalnego uzasadnienia dla ich dalszego użycia, być może wyłączając ich niższą, może dumpingową
cenę. W cyklu życia zbiornika wykorzystanie wielu ton stali wysokogatunkowej, której wymagają
zbiorniki ciśnieniowe, pozostawia istotny ślad węglowy wynikający z produkcji hut, domieszkowania
metalami rzadkimi i ciężarowi angażującemu zwiększone zapotrzebowanie na paliwo do
przemieszczania w całym okresie eksploatacji. Biorąc pod uwagę cele klimatyczne i równoważony
rozwój dalsze użycie zbiorników stalowych jest nieuzasadnione i przyszłość gromadzenia wodoru w
urządzeniach mobilnych lub dystrybucji oparta jest bez wątpienia na zbiornikach kompozytowych.
Budowa zbiornika na wodór zakłada istnienie jego śladowej przenikalności przez ścianki naczynia, w
którym jest przechowywany, w tym celu stosuje się specjalne stale o niskiej podatności na kruchość
wodorową (embrittlement), np. Hydrexel®, lub tworzywa sztuczne dobierane specjalnie dla obniżenia
penetracji wodoru. Jednocześnie występuje wielu producentów włókna węglowego, różniącego się
parametrami wytrzymałościowymi. Generalnie wprowadzono umowną klasyfikację włókien, zgodną z
oryginalnym oznaczeniem firmy Toray/JP, która wskazuje umowną klasę włókna: T300, T400, T700,
T800, T1000 wraz ze wzrostem jego parametrów wytrzymałościowych i sztywności. Jest wielu
producentów włókna węglowego na świecie, co pokazuje tabela Rys. 9. Ich jakość potwierdzana jest
każdorazowo poprzez oznaczenie każdej partii materiału, ponieważ proces ich produkcji jest bardzo
wrażliwy na otoczenie i może powodować niespodziewane, ale istotne odstępstwa od oryginalnej
specyfikacji. Powtarzalność włókna pochodzącego z różnych partii materiału stanowi o jakości
zapewnianej przez producenta i na tym tle wyróżnia się kilka firm na świecie, w odróżnieniu od wielu
innych „no-name”, które oferują włókno gorszej jakości, ale za to za pół ceny, zazwyczaj klasy T300.

Rys. 8. Przykładowa przenikalność tworzyw sztucznych oraz porównanie włókna węglowego, LSE Chemnitz

Rys. 9. Producenci włókna węglowego na świecie, źródło: Composites World, 2019
Ponadto włókno węglowe przybiera różne formy handlowe, od wiązek włókien na szpuli (yarn), płaskie
wiązki (spread tow), poprzez tkaniny jednokierunkowe (UD), ich kombinacje wielowarstwowe np.
-45°/90°/+45°/0° (no-crimp) przeplatane cienką nicią poliestrową w trykocie oraz tkaniny wzajemnie
przeplatanej osnowy i wątku, 2- i 3-kierunkowe o różnym splocie (plain, twill, satin, jacquard), tkane
podobne jak znane materiały np. bawełniane lub nylonowe. Istnieją ponadto tkaniny plecione w
bezszwowe rękawy i plecione taśmy lub liny. Wszystkie znajdują zastosowanie w różnych zbiornikach.
Konstrukcja zbiornika do przechowywania wodoru zależy od jego stanu skupienia. I tak zbiorniki na
skroplony wodór są wielkimi termosami (dewar), które posiadają zbiornik wewnętrzny służący do
utrzymania płynnego wodoru oraz warstwę izolacji, zazwyczaj wielowarstwowej MLI z materiałów o
niskiej przenikalności ciepła. Zbiorniki te posiadają instalację chłodzącą zawartość zbiornika, również
w wykonaniach mobilnych oraz wentyl bezpieczeństwa na wypadek nadmiernego parowania lub
wygotowania wodoru (boil-off), upuszczający nadmiar par do atmosfery. Taki upust jest jedynym
zabezpieczeniem zbiornika przed perforacją (wybuchem pod wpływem prężności par, nie zapłonu
paliwa), sam zbiornik pracuje w zakresie niskich ciśnień 0-4bar, zatem nie jest przystosowany do
wysokich ciśnień parowania. Dostawy skroplonego wodoru opanowane są przez wielu dostawców na
całym świecie, w naszym regionie przodują tu Linde AG, Air Liquide, Air Products. Technologia
skraplania LH2 jest powszechna, znana od ponad stu lat, choć droga w eksploatacji wziąwszy pod uwagę
wydatek energii i ekstremalnie niskie temperatury kriogeniczne wymagane do przechowywania
wodoru 20K oraz drogi czynnik chłodzący, którym może być jedynie skroplony hel LHe.
Drugim rodzajem zbiorników do przechowywania wodoru są zbiorniki ciśnieniowe, które mogą dla
wersji temperatur otoczenia przechowywać sprężony gaz, a w wersji kriogenicznej - płyn nadkrytyczny.
Zbiornik ciśnieniowy wyróżnia zwarta konstrukcja, najczęściej cylindryczna lub kulista, wynikająca z
praw fizyki, a wymiary z reguły Barlow’a wskazującej na zależność grubości (wytrzymałości) ścian
naczynia od jego średnicy i panującego wewnątrz ciśnienia. Ten dwa parametry ograniczały wielkość
zbiorników przy znanych wcześniej materiałach, zatem dotychczas spotykane były stosunkowo małe
butle stalowe na wodór, najczęściej stosowane do spawania.
Rozwój technologii i nowe materiały pozwalają jednak na stopniowe zwiększanie wielkości zbiorników,
czego dowodem są wspomniane zbiorniki do przewozu CNG o wielkości naczepy lub kontenera 53’.
Typowy zbiornik ciśnieniowy składa się ze szczelnego naczynia wewnętrznego (w typie V jego docelowy
brak zastąpiony jest poprzez szczelny kompozyt strukturalny) oraz strukturalnej warstwy zewnętrznej

odpowiedzialnej za przeciwdziałanie siłom parcia gazu. W takich konstrukcjach zakłada się, że
wewnętrzne naczynie nie niesie żadnych sił rozpierających gazu i jego celem jest zapewnienie
szczelności oraz rdzenia do nawijania włókna węglowego, stanowiącego z kolei jedyne wzmocnienie
zbiornika odpowiedzialne za jego wytrzymałość na ciśnienie zgromadzonego wewnątrz wodoru.
Budowa typowego zbiornika ciśnieniowego typu IV zilustrowana jest rys.10.

Rys.10. Schemat zbiornika ciśnieniowego typu 4, wraz z niezbędnymi komponentami, źródło: Quantum
Technologies, Inc., Irvine/USA.
Nieco odmienną konstrukcję posiadają zbiorniki kriogeniczno-ciśnieniowe, bowiem wymagają
zastosowania materiałów utrzymujących swoje właściwości również w ekstremalnie niskich
temperaturach. Wewnętrzne naczynia z tworzyw sztucznych źle znoszą takie temperatury, są kruche i
nie zapewniają właściwej ochrony jako szczelne naczynie, zwłaszcza w kontekście wielu cykli pracy na
sprężanie/rozprężanie. W tej roli zdecydowanie lepiej wypada naczynie z aluminium lub cienkiej blachy
ze stali nierdzewnej, które to metale zwiększają swoją wytrzymałość i utrzymują inne przydatne
parametry (plastyczność) wraz ze spadkiem temperatury. Zatem preferowanym rodzajem zbiornika
na płyn nadkrytyczny jest zbiornik typu III, najczęściej wykonany z naczynia aluminiowego lub z blachy
stalowej, otoczony kompozytem na bazie włókna węglowego.
Zaletą takiego zbiornika jest możliwość napełniania go zarówno sprężonym gazem CGH2, jak i skroploną
cieczą LH2. Pozwala na to termodynamika płynu nadkrytycznego, gdzie powyżej punktu krytycznego
wodoru (T=33K, p=0,14MPa) zaciera się granica pomiędzy gazem i cieczą. Wówczas zasilanie zarówno
gazem jak i cieczą powoduje natychmiastową przemianę fazy wodoru na płyn nadkrytyczny i
pozostawanie w takim stanie w szerokim zakresie temperatur i ciśnień, zazwyczaj w zakresie 33-120K
i 0,14-70MPa, powyżej punktu krytycznego. Oznacza to konieczność utrzymywania resztkowego
ciśnienia w zbiorniku wodoru powyżej 14bar, tak aby nie dochodziło do zmiany fazy wodoru na ciecz
lub gaz, co może powodować gwałtowne zmiany gęstości wodoru i implozję zbiornika wewnętrznego.
Zbiorniki kriogeniczno-ciśnieniowe CcH2 nie wymagają instalacji schładzania, ich temperatura pracy
jest wyższa niż wymagana dla skroplonego wodoru LH2, powyżej punktu krytycznego: 33K aż do 120K.
Zakres ten w szczególnych wypadkach (np. statek oczekujący w porcie na poprawę pogody przez kilka
dni) może być wspomagany wymiennikiem chłodu ciekłego azotu (77K), co umożliwia tanią wersję
chłodzenia zbiornika kriogeniczno-ciśnieniowego CcH2 dla przedłużenia okresu przechowywania
wodoru, bez konieczności kosztownej instalacji ciekłego helu wymaganej dla LH2. W pozostałym

zakresie poza materiałem naczynia wewnętrznego i lekką izolacją próżniową, zbiorniki kriogenicznociśnieniowej są uniwersalne i bezobsługowe, ponieważ pozwalają na przechowywanie wszystkich faz
wodoru: gazu, cieczy i płynu nadkrytycznego, a ich specyfika pozwalająca na długotrwałe parowanie i
wygotowanie ciekłego wodoru (boil-off) pozwala na bezpieczne przechowywanie go, pomimo wzrostu
ciśnienia, zabezpieczone jedynie przed przegrzaniem podczas ładowania gazu lub oddziaływania
zewnętrznego wymaganym dla tej konstrukcji zaworem bezpieczeństwa TPRD (Thermally activated
Pressure Relief Device).

Rys.11. Schemat zbiornika kriogeniczno-ciśnieniowego zasilanego zarówno gazowym CGH2 jak i
płynnym LH2, źródło: Lawrence Livermore National Lab/ San Francisco Bay Area/USA
Ostatnie prace naukowe i badawcze dotyczące zbiorników do przechowywania wodoru przynoszą
wiele usprawnień, innowacji materiałowych oraz opracowania nowych kształtów zbiorników, dotąd
nie znanych na rynku. Pionierem w płaskim kształcie zbiornika wodoru wymaganym do zasilania
pojazdów elektrycznych FCEV oraz VTOL stała się polska firma Hydrogen First, której udana konstrukcja
jest obecnie w fazie prototypowania.

Rys.11. Schemat płaskiego zbiornika do architektury samochodu elektrycznego FCEV, ©Hydrogen First

Inne przykłady optymalizacji kształtu, obniżenia zużycia materiałów i procesu produkcji opisane są w
licznych opracowaniach naukowych, dotyczących bezpośrednio konstrukcji zbiorników wodoru.

Rys. 12. Redukcja kosztów produkcji zbiorników kompozytowych typu 4, źródło: Composites in
Hydrogen Storage – Composites World
Innowacje dotyczące produkcji zbiorników kompozytowych obejmują zarówno materiały (włókno
węglowe, aerożel, kompozyty metalowe MMC), ale również ich kształty dopasowane do pomieszczeń
przewidzianych do przechowywania wodoru. Powstają więc konstrukcje płaskie, toroidalne,
wielokomorowe, stożkowe, wszystkie odzwierciedlające wymagania konstruktora pojazdu, maszyny
lub pomieszczenia (conformable). Wprowadzenie lekkich zbiorników kompozytowych otwiera wiele
możliwości ich zastosowania, również tam gdzie przedtem było to niemożliwe, np. w powietrznych taxi
VTOL, czy ogólnie Clean Aviation.

Rys. 13. Airbus A3 Vahana, źródło: Airbus AG

