
WIEDZA O ENERGII
Co to jest watt?

jednostka mocy
Ile energii potrzebuje 
urządzenie do pracy

Co to jest watogodzina (Wh)

Watogodzina (Wh) to

Jednostka mocy 

zużyta przez godzinę

Wat

7 wat/godz. 7 wat/godz.

14 wat/godz.

Całkowite
zużycie energii

Zużyta energia
7 wat/godz.

Zużyta energia
14 wat/godz.

Zużyta energia
28 wat/godz.

lampa 7 wat
przez 1 godz.

lampa 7 wat
przez 2 godz.

7 wat przez 3 godz.
+

7 wat przez 1 godz.

wyłącz. włącz.

połączona z inną
lampą 7W 

połączone 2 lampy
przez 1 godzinę

Inny przykład ilustrujący co to jest wat (W) i watogodzina (Wh)

Szybkość przepływu = prędkość transferu energii = wat (W)
Ilość energii w jednostce czasu = wat/godz. (Wh)

Można porównać do prędkości
Można porównać do odległości

przez 1 godz.
przejedzie 70 km

przez 2 godz.
przejedzie 140 km

Urządzenia i zużycie energii

Wat (W)

Czas

Wh
(W x godz)

kWh

6 godz. 24 godz. 6 godz. 1,5 godz.

1 kWh
=

0,80 zł

W Polsce cena 1 kWh energii wynosi ok. 0,80 zł. 

= 2,88 zł



CO TO JEST WODÓR

ODKRYŁ WODÓR 
W ROKU

NAJOBFICIEJ WYSTĘPUJĄCA 
STRUKTURA CHEMICZNA 

WE WSZECHŚWIECIE

PŁYNNY WODÓR 
BYŁ UŻYWANY
DO NAPĘDU PROMÓW KOSMICZNYCH

PIERWSZY NAPĘDZANY WODOREM POJAZD
BYŁ WYNALEZIONY W ROKU

PRZEZ

1 MASOWO
PRODUKOWANY FCEV:

EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII 
WODOROWEJ PRZEZ UKŁADY NAPĘDOWE 
OGNIW PALIWOWYCH

INTERESUJĄCY FAKT

SILNIKI SPALINOWE WYKRZYSTUJĄ
TYLKO OKOŁO ENERGII Z BENZYNY

Wodór ma dużo energii!

Cykl wodorowy

Elektrolizer

Odnawialna energia

Elektryczność

Ogniwo paliwowe

Woda

Wodór



PORÓWNANIE POJAZDÓW 

NA PRZEJAZD 500 km
Ilość energii dla samochodu osobowego na przejechanie 500 km.

ELEKTRYCZNY WODOROWY

litrów ciśnienia
Zużycie 
paliwa

System
waga i pojemność

Paliwo
waga i pojemność

Czas
napełnienia

Recykling i problemy środowiskowe

BATERIA DIESEL ZBIORNIK ZBIORNIK WODORU

Żywotność
źródła energii

Możliwość
recyklingu

Emisja
CO2

Krótki Długi Długi

Trudna utylizacja Można recyklingować zbiornik Można recyklingować zbiornik

0 lokalnej emisji 0 lokalnej emisjina 500 km jest emitowane
ok. 6,6 kg CO2



WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIA

W TRANSPORCIE
Transport

Sektor transportu będzie kluczem do aktywowania ekonomii wodorowej

będzie uzupełniać

co pozwoli na osiągnięcie 

dekarbonizacji sektora transportowego

wielkie korzyści:

Krótki czas tankowania

Produkcja i tankowanie FCEV 
może następować w tych samych
procesach i infrastrukturze, co 
konwencjonalne samochody

Zastosowania ogniw paliwowych najlepiej 
nadają się do:

wymagania dotyczące dalekiego zasięgu

cięższe ładunki
kiedy potrzebujesz elastyczności

Idealny dla ciężarówek, statków, kolei

Zastosowania

Więcej niż 350 000 wodorowych ciężarówek może przewozić towary,

50 000 autobusów, tysiące pociągów i statki pasażerskie mogą przewozić pasażerów,

bez węgla, paliw kopalnych i lokalnej emisji CO2

w 2032 r.
możemy się spodziewać około 5 000
stacji tankowania wodoru na świecie

w 2017 r. było 49 publicznych stacji tankowania
wodoru w Europie, 90 w Japonii i 59 w USA



WSZECHSTRONNE

ZASTOSOWANIA

Ten proces nazywa się
Magazynowanie gazu

Wodór może być 
transportowany tymi samymi
rurociągami co zwykły gaz.

Sieć energetyczna & integracja odnawialnych źródeą energii

Magazynowanie energii

Magazynowanie energii odnawialnej

- schronisko górskie zasilane wodorem

- Europejska wyspa zyskuje niezależność energetyczną 
i bezpieczeństwo, wykorzystując energię wiatru i słońca 
do produkcji wodoru. Odizolowani od lądu, mogą tworzyć 
swoją mikrosieć. 
Przykład: Wyspa Orkady z archipelagu szkockiego. 

Wodór pełni rolę bufora 
zwiększającego odporność sieci 
i równoważenia sieci 
(dopasowanie podaży do popytu) 

Integracja na dużą skalę ze źródeł 
odnawialnych, ponieważ zapewnia 
opłacalne długoterminowe 
i sezonowe przechowywanie.
Bezstratna dystrybucja energii 
w różnych sektorach i regionach 

Zastosowanie w przemyśleZasilanie awaryjne

Do rafinacji, nawozów 
i produkcji chemicznej 
zużywa się 

55 milionów ton 
wodoru. 

Produkcja ciepła i energii (EC)

Wodór to opłacalna opcja dekarbonizacji ciepła i energii w budynkach.

Magazyny gazu

skojarzone ciepło i energia (EC) 
z ciepła odpadowego z ogniw paliwowych może 

ogrzewać wodę lub przestrzeń życiową 

Dystrybucja gorącej wody

ciepło emitowane 
podczas procesu 



TWORZENIE STACJI ENERGRTYCZNYCH 

O RÓŻNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

Transport paliwa

na stację

1600 m² lub 0,16 ha

60.000 litrów

w podziemnych zbiornikach

WODÓREnergia elektryczna z sieci

2.16  6 m² lub 0,22 ha

120.000 litrów wodoru
pod ciśnieniem 700 bar

Napędzane wodorem 
ciężarówki mogą 
dostarczać wodór

ELEKTRO

Energia odnawialna
produkowana gdziekolwiek
lub produkowana na miejscu

bez farmy akumulatorów 
stacja wymagałaby bezpośredniego zasilania 1200 kWh 



ZMIANA KLIMATU
Stan obecny

Aktywność ludzka Efekt cieplarniany

Samochody uwalniają CO2

Dym z fabryk
Płonące lasy

przyczyna

Temperatura mocno wzrośnie
Arktyka bez lodu
Okresy bez mrozów będą się przedłużać
Więcej susz i fal upałów
Wzrost poziomu mórz i oceanów
Huragany będą coraz mocniejsze

Zużycie energii w 2016 r, Emisja CO2 w sektorach

Energia
odnawialna

Atom

Ropa naftowa

Węgiel
Gaz ziemny

Transport

Przemysł

Budownictwo

Jak zatrzymać zmiany klimatu?

Aby ograniczyć globalne ocieplenie do 2°C, musimy zwiększyć udział form 
odnawialnych źródeł energii. 

Rozwiązaniem jest wodór
Sektor transportowy zużywa dziennie 20 milionów baryłek ropy. Krajowe bezpieczeństwo energetyczne 
wzrosłoby znacznie. Wodór przyczyniłby się w przybliżeniu do 20% dodatkowej redukcji CO2 wymaganej 
do ograniczenia globalnego ocieplenia do dwóch stopni Celsjusza 

Wiatr

Fotowoltaika

Biomasa Biogaz

Sieć elektryczna

Wytwarzanie wodoru

Wytwarzenie energii

Infrastruktura / Gaz ziemny
Wodór

Magazynowanie i dystrybucja
wodoru

Samochody wodorowe Rafinacja metali

Syntetyczne paliwo

Inne zastosowania modernizacja 
Ropa naftowa / Bio 

masa



BEZPIECZEŃSTWO 
WODOROWE

MAŁE RYZYKO ZAPŁONUWYSOKA DYFUZYJNOŚĆ

Niezwykle bezpieczny, 
jeśli znajduje się 
w wentylowanym 
pomieszczeniu. 

Wodór może się zapalić TYLKO JEŚLI 
osiągnie co najmniej 4% stężenie w 
powietrzu ORAZ JEŚLI pojawi się 
iskra. płomień ect. 

Najmniejszy i najlżejszy element.
Bardzo szybko unosi się i rozprasza.
Ulatnia się z prędkością 50 metrów 
na sekundę.  

WODÓR 
VS BENZYNA

Awaria zaworu nadmiarowego
(nieszczelny zbiornik) oraz
iskra elektryczna może
zapalić paliwo 

WODOR

BENZYNA

Oznaczenie 
transportowe

Uwagi 
specjalne

Brak

Palność palny gaz
Zdrowie Brak zagrożenia 

dla zdrowia
Reaktywność Normalny stabilny

niereagujący z wodą

Przykład HINDENBURG
W NOWOCZESNYCH UKŁADACH 
WODOROWYCH I SAMOCHODACH 
NA PALIWO WODOROWE 
NIE MOŻE POWTÓRZYĆ SIĘ 
WYPADEK HINDENBURGA

Hintenburg został pierwotnie zaprojektowany 
do pracy z helem, ale ustawa o kontroli 
helu zabroniła jego eksportu poza Stany Zjednoczone

Jego struktura była wadliwa, więc doszło do 
wycieku wodoru 

Sterowiec nie był pod ciśnieniem, więc wyciek 
był powolny, a płomienie przemieszczały się do wewnątrz 

Warunki pogodowe spowodowały wyładowanie 
elektrostatyczne (iskra), która spowodowała zapłon 
ulatniającego się gazu 

Taka katastrofa nie jest możliwa, 
jeśli wodór jest odpowiednio 
przechowywany w zbiornikach 
pod ciśnieniem, a otaczające materiały 
nie są łatwopalne 

Wodór

Benzyna Gaz naturalny
CGN, LPG, NGV

Propany
tlenki węgla

Wodór jest bezpieczny



PORÓWNANIE MAGAZYNÓW ENERGII

BATERIE DIESEL WODÓR

Gęstość energii

Bezpieczeństwo

Skomplikowany system 
zarządzania

Małe okno bezpiecznego 
stanu pracy

Bezpieczny i łatwy 
w obsłudze 

Bezpieczny i łatwy w obsłudze
podobny do CGN, LPG, i innych
 

Wpływ na 
środowisko

Brudny, głośny 
Niektóre materiały niebezpieczne,

brak koncepcji recyklingu
dla baterii litowej 

Nie ma obaw

Degradacja
Zdarzają się degradacje, 

spada wydajność z biegiem czasu 
wymagana wymiana co kilka lat 

Częsta konserwacja, krótki okres 
eksploatacji, częsta wymiana 

Powolna degradacja, 
żywotność urządzeń 10 000 godz.+

100 lat stalowe zbiorniki

10 000 godz.+
100 lat zbiornik

Czas przechowywania

Z czasem traci ładunek
Olej napędowy ulegnie degradacji 

w czasie  6-12 miesięcy
Może przechowywać energię 

w nieskończoność

Charakterystyka

Zastosowania

Backup 
krótkoterminowy

(mniej niż 4 godz.)

Backup
długoterminowy
(powyżej 4 godz.)

Przechowywanie 
sezonowe

Właściwy Właściwy

WłaściwyDuże i drogie

Niemożliwe Właściwy

Brudny, głośny, 
wymagający konserwacji

Brudny, głośny, 
wymagający konserwacji

Dostępna moc zależy 
od ogniwa paliwowego


