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Implementation of vehicles equipped with fuel cells and hydrogen 

refueling infrastructure in Europe 
 

The article presents selected issues of hydrogen refueling infrastructure and the development of a fleet of ve-

hicles equipped with fuel cells in some European countries compared to other leading countries in this respect, 

America and the Far East. Reference was made to issues related to the production of hydrogen and its methods 

of supply, primarily along the TEN – T corridors. 
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Implementacja pojazdów wyposażonych w ogniwa paliwowe i infrastruktura tankowa-

nia wodoru w Europie 

 
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące infrastruktury tankowania wodoru i rozwoju floty 

pojazdów wyposażonych w ogniwa paliwowe w niektórych krajach europejskich na tle innych przodujących w 

tym względzie krajów ameryki i dalekowschodnich. Odniesiono się do zagadnień związanych z produkcją 

wodoru i metod jego dostaw, przede wszystkim wzdłuż korytarzy  TEN – T. 

Słowa kluczowe: pojazdy samochodowe, ogniwa paliwowe, infrastruktura tankowania wodoru   

 

1. Wprowadzenie 

     Intensywne prace nad wykorzystaniem wodoru 

w transporcie samochodowym podjęto jeszcze w 

latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wodór 

może być wykorzystany do napędzania pojazdów 

samochodowych na dwa sposoby, albo jako paliwo 

w tradycyjnym silniku, które ulega spaleniu w  

komorze silnika, albo w ogniwach paliwowych do 

wytworzenia energii napędzającej silnik elektrycz-

ny. Ze względu na szereg zalet (lekkość, łatwość, 

szybkość ładowania) i brak istotnych wad towarzy-

szących technologii bezpośredniego spalania wodo-

ru w komorze silnika (przedwczesny zapłon, ener-

gochłonność przechowywania wodoru w stanie 

ciekłym itp.), rozwijana jest szczególnie technolo-

gia wykorzystująca wodór do wytwarzania energii 

przez ogniwa paliwowe.  

     Samochody wykorzystujące ogniwa paliwowe 

są  wyposażone w silniki elektryczne, akumulatory 

i system odzyskiwania energii  hamowania. Trady-

cyjne silniki i zbiorniki paliwa płynnego w pojaz-

dach konwencjonalnych, zastąpiono  w nich ogni-

wami paliwowymi oraz zbiornikami na wodór. 

Ogniwa paliwowe wytwarzają energię w reakcji 

utleniania wodoru, a pojazdy nimi napędzane emi-

tują jedynie parę wodną. W odróżnieniu od samo-

chodów elektrycznych korzystających z akumulato-

rów, o zasięgu średnio 100 km (także większym 

(bardzo drogie obecnie samochody elektryczne) i 

konieczności konwencjonalnego ładowania  przez 

kilka godzin (przy tzw. szybkim ładowaniu rzędu 

kilkunastu minut (mniejsza trwałość akumulato-

rów), pojazdy na ogniwa paliwowe można napełnić 

wodorem w kilka minut, a pełen zbiornik umożli-

wia zasięg zbliżony do pojazdów napędzanych 

silnikami  spalinowymi. 

     Intensywne prace studyjne nad samochodami z 

ogniwami paliwowymi zabrały praktycznie dwie 

dekady. Pierwsze produkowane seryjnie samocho-

dy z ogniwami paliwowymi (np. japońska Toyota 

Mirai) pojawiły się dopiero w 2014 roku.  

 

 
Rys.1. Samochód z ogniwami paliwowymi, Toyota Mirai 

 

     Podstawowymi barierami rozwoju technologii 

napędu wodorowego były koszty oraz względy 

bezpieczeństwa całego łańcucha dystrybucji wodo-

ru, od miejsca jego wyprodukowania do miejsca 

jego zużycia w samochodzie. Przykładowo, wodo-

rowa Toyota jest całkowicie bezpieczna, co po-

twierdziło wiele wykonanych testów zderzenio-
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wych i ogniowych. Cena zakupu / pomimo wielo-

krotnego zmniejszenia się w okresie zaledwie kilku 

lat/ jest niestety nadal niekonkurencyjna, Mirai 

kosztuje w Japonii i w USA 57,5 tys. dolarów, a w 

Europie 66 tys. euro + VAT. Należy przy tym pod-

kreślić, że administracja publiczna w Japonii dopła-

cać będzie do zakupu Mirai blisko 20 tys. dolarów, 

a administracja amerykańska 8 tys. dolarów.  

     Znacznie korzystnie kształtują się już relacje 

kosztów eksploatacyjnych takich samochodów. 

Samochód osobowy zużywa ok. 1 kg wodoru na 

pokonanie 100 km ( autobus ok. 8 kg), co przy 

cenie w Japonii (8 euro /kg wodoru) powoduje, że 

koszty paliwa wodorowego zrównają się plus - 

minus z kosztami konwencjonalnych paliw płyn-

nych.  

     Według ekspertów upowszechnienie technologii 

napędu wodorowego dopiero rozwija się i jest o ok. 

10 lat  za rozwojem samochodów elektrycznych.  

Obecnie, w 2015 roku, mamy fazę przed- komer-

cyjną, która zakłada powstanie w samej Europie ok. 

200/300 stacji wodorowych w różnych zurbanizo-

wanych regionach dla 500 samochodów osobowych 

i ok. 500 autobusów wyposażonych w ogniwa pa-

liwowe (tzw. FCEV). Wczesna faza komercyjna 

technologii napędu wodorowego powinna pojawić 

się w Europie ok. 2020 r. i zapewnić powstanie 

infrastruktury wodorowej na strategicznych ciągach 

transportowych, liczącej ok. 2000 stacji napełniania 

wodorem / minimum 1000/, obsługujących 500 tys. 

samochodów osobowych  oraz 1000 autobusów 

wyposażonych w ogniwa paliwowe. Faza komer-

cyjnego rozwoju technologii napędu wodorowego 

powinna nastąpić ok. 2025 roku [3].   

     W praktyce pod koniec 2012 r. w Niemczech 

eksploatowano ok. 135 samochodów osobowych 

wyposażonych w ogniwa paliwowe, w Skandyna-

wii eksploatowano ok. 35 takich samochodów, w 

Wlk. Brytanii eksploatowano 2 takie samochody i 5 

autobusów wyposażonych w ogniwa paliwowe. 

Istniało też już ok. 80 stacji tankowania wodoru, 

kolejnych 60 było w budowie lub planowaniu (ta-

bela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Liczba stacji napełniania wodorem pojaz-

dów samochodowych w krajach UE i EFTA w  

2012 roku 

Kraj Liczba stacji funk-

cjonujących 

Liczba stacji 

planowanych 

Portugalia 1 - 

Luksemburg 1 - 

Austria 2 b/d 

Belgia b/d 1 

Szwajcaria 1 2 

Niemcy 29 13 

Dania 3 1 

Hiszpania 3 1 

Finlandia - 2 

Francja 5 4 

Wlk. Bryta-

nia 

9 10 

Grecja 2 b/d 

Irlandia 2 b/d 

Włochy 5 16 

Holandia 2 2 

Norwegia 5 5 

Szwecja 1 4 

Turcja - 3 

OGÓŁEM 71 64 
Źródło: Assessment of the implementation of European alterma-
tive fuels strategy and possible supertive propasals. Projekt 

TREN/R1/350-2008-Lot-3 COWI. Raport końcowy Exergia. 

Energy and Enviroment Consultants,  sierpień, 2012, s.31 

 

2. Rozwój infrastruktury stacji napeł-

niania wodorem pojazdów samocho-

dowych 

Jedną z pierwszych na świecie stacji tankowania 

pojazdów samochodowych wodorem była powstała 

jeszcze w 2003 roku na Islandii [3]. Przez kolejne 

lata na świecie powstawało rocznie parę stacji wo-

dorowych rocznie dla celów badawczych. 

     W 2008 roku na obszarze UE i USA funkcjono-

wało lub było w budowie po ok. 60 stacji wodoro-

wych
 
[3]. W USA największe zagęszczenie stacji 

tankowania wodoru ma miejsce w Kalifornii, gdzie 

skoncentrowane jest około 30% wszystkich stacji 

amerykańskich. W ostatnich latach, a szczególnie 

po 2010 roku stacje wodorowe zaczęły gwałtownie 

powstawać na całym świecie, a ich łączną liczbę ( 

isniejących i planowanych) szacować można obec-

nie na ok. 450 stacji [3]. W lutym 2012 na obszarze 

UE funkcjonowało lub było na ukończeniu 143 

stacje (w USA w tym czasie funkcjonowało już 128 

stacji wodorowych) [3]. 

     Natomiast według [11] szacunki w omawianym 

zakresie są następujące (tabela2): 
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Tabela 2. Liczba samochodów osobowych i auto-

busów, wykorzystujących ogniwa paliwowe i stacji 

napełniania wodorem. Stan na koniec 2013 roku 
 Europa Ameryka - 

Północna 

Azja  Sumarycznie 

Samochody 

osobowe 

~ 200 ~ 200 ~ 

100 

~ 500 

Autobusy ~ 60 ~ 30 ~ 10 ~ 100 

Stacje napeł-

niania 

Sumarycznie 

109 90 18 252 

Publiczne 25 39 18 82 

 

Należy zwrócić uwagę, że niewiele ponad 80 

HRS to stacje publicznie dostępne. Wśród nich ok. 

50% znajduje się w Ameryce Północnej, ok.30% w 

Europie i ok. 20% w Azji [11]. 

Dla porównania w Chinach pierwsze demon-

stracyjne stacje tankowania wodoru otworzono w 

Szanghaju w 2004 roku i dwie w Pekinie w 2006 

roku. W Szanghaju w 2010 roku funkcjonowały już 

4 stacje wodorowe, a w całych Chinach kilkadzie-

siąt [6].   

W Korei Południowej w pierwszym etapie roz-

woju wodorowej infrastruktury tankowaniu zakoń-

czonej w 2014 roku powstało ok. 20 stacji, przede 

wszystkim na obszarach gęsto zaludnionych i w 

pobliżu miejsc produkcji wodoru [1].  W drugim 

etapie do 2020 roku planuje się wybudowanie ok. 

100 stacji, a w trzecim etapie do roku 2030 - 500 

stacji na całej sieci drogowej łączącej większe mia-

sta koreańskie [1]. 

W Japonii w ostatnich kilku latach powstało ok. 

100 stacji tankowania samochodów wodorem, 

przede wszystkim w 4 aglomeracjach (Aglomeracja 

tokijska – 40 stacji, Aichi 20 stacji, Kansai 20 sta-

cji, Fukuoha 10 stacji) oraz wzdłuż autostrady (10 

stacji) [5]. 

W latach 2016-2025 powinno w Japonii przy-

bywać ok. 100 stacji wodorowych rocznie. Powin-

no to zapewnić funkcjonowanie w 2025 roku ok. 

1000 stacji wodorowych obejmujących m.in. każdą 

z 47 regionalnych stolic. Po 2030 roku japońska 

sieć punktów tankowania samochodów wodorem 

powinna wynosić ok. 5000 stacji [5].   

 

3. Rozwój pojazdów samochodowych 

wyposażonych w ogniwa paliwowe 
 

Jednym z pierwszych koncernów motoryzacyj-

nych, który intensywnie rozpoczął pracę nad samo-

chodami wyposażonymi w ogniwa paliwowe był 

Hyundai. Prace rozpoczęto w latach 2000-2002, 

kiedy  powstały prototypy samochodów SantaFe 

FCEV (75 kW) i Sportage (10 kW). W latach 2004-

2005 skonstruowano prototypy samochodów Tuc-

son FCEV (80 kW) i Sportage FCEV (80 kW). 

W  2006 roku skonstruowano pierwszy autobus 

wyposażony w ogniwa paliwowe FC-BUS (160 

kW), a w roku 2007 autobus FC-BUSII (200  kW) i 

samochód Tucson FCEV-II (100 kW). 

W latach 2008-2009 obok doskonalenia autobu-

su FC-BUS II skonstruowano prototyp samochodu 

Borrego FCEV (115 kW), a w roku 2012 prototyp 

samochodu Tucson ix 35 FCEV (100 kW) [1]. W 

latach 2012-2014 uruchomiono eksperymentalną 

produkcję tego samochodu. Przejeżdżał on na litrze 

wodoru ok. 30 km i miał zasięg 650 km, a przyspie-

szał do 100 km w 14,1 sek. Od 2015 w wyniku 

automatyzacji procesów produkcji, produkcja rocz-

na samochodów Hyundai z ogniwami paliwowymi 

powinna przekroczyć 10 tys. sztuk rocznie, a w 

roku 2020 – 100 tys. pojazdów rocznie [1]. 

 

 
Rys.2. Samochód z ogniwami paliwowymi, Hyundai xi35 

 

Docelowo w 2020 r. cena takiego samochodu 

nie powinna przekraczać 50 tys. dolarów, co sta-

nowić będzie  1/40 kosztów pierwszego prototypu z 

2008 roku (w 2010 roku koszty stanowiły 1/3 kosz-

tów prototypu z 2008 roku. W roku 2012 1/6 kosz-

tów prototypu z 2008 r, w 2015 1/20 kosztów pro-

totypu z 2008 roku). Według Toyoty w 2008 roku 

około 80% kosztów samochodu nowej generacji 

wynikało z kosztów ognich paliwowych [5]. W 

2011 roku cena takiego samochodu spadła do 10 

mln yenów tj. przede wszystkim dzięki wielokrot-

nemu zmniejszeniu kosztów ogniw paliwowych. 

Cena samochodu na ogniwa paliwowe powinna 

nadal zmniejszać się, szczególnie po 2026 roku w 

wyniku rozwoju produkcji wielkoseryjnej. Podobne 

prototypy samochodów opracowano we wszystkich  

liczących się europejskich, amerykańskich czy 

dalekowschodnich koncernach. W chwili obecnej w 

różnej fazie rozwoju technicznego i rynkowego jest 

ponad 60 modeli samochodów zasilanych ogniwa-

mi paliwowymi, przygotowanych praktycznie przez 

wszystkie liczące się koncerny motoryzacyjne. 

Wymienić tu można następujące pojazdy [3]: 

Audi A2H2, Audi H-Tron, Aston-Martin Rapid 

S, BMW HR2, BMW Hydrogen 7, Chrysler eco 

Voyager, Daihatsu Tanto FCHV, Fiat Panda Con-

cept, Ford Airstream Concept, Ford Explorer Fuell 

Cell, Ford Flexible Series Edge, Ford Focus FCV, 

Ford model U, Ford Super Chief Truck, Giugaro 
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Vadho, GreenGT H2, GM Cadillac Provog, GM 

Chevy Equinox FC, GM Chevy Volt, GM Elec-

trovan, GM H2H Hummer SUT, GM Hy-wire Con-

cept, GM HydroGen Minivan, GM Sequel Concept, 

Honda FCEV Concept, Honda FCX, Honda FCX 

Clarity, Honda Puyo, Hyundai Blu2, Hundai I-Blue, 

Hyundai Intrado, Hyundai ix35 FCEV, Hyundai 

Tucson FCEV, Kia Borrego FCEV, Kia Sportage 

FCEV, Mazda 5 Premacy RE, Mazda RX-8 RE, 

Mercedes B-Class FCell, Mercedes BlueZero 

FCell, Mercedes F 015 Concept, Mercedes F600 

Hygenius, Mercedes Vision G-Code, Mitsubishi 

Nessie, Morgan LifeCar, Nissan TeRRA, Nissan X-

Trail FCV, Peugeot 207 Epure, Peugeot H2Origin, 

Pininfarina Sintesi, Renault Scenic ZEV H2, Suzuki 

Ionis Mini, Think FC5, Think Nordic, Toyota 

FCHV, Toyota FCV Concept, Toyota FCV-R, 

Toyota Fine-T(Fine-X), Toyota Mirai, VW Golf 

Hymotion, Volkswagen HyMotion, Volkswagen 

Tiguan, VW Passat Lingyu, VW Space Up Blue.   

W tabeli 2 podano całkowitą liczbę pojazdów 

samochodowych wykorzystujących ogniwa pali-

wowe, według stanu na koniec 2013 roku. 

Praktycznie, jak do tej pory na skalę względnie 

masową produkcję samochodów z ogniwami pali-

wowymi uruchomiła na jesieni 2014 roku  Toyota. 

W 2014 roku modelu Mirai wyprodukowano 700 

sztuk, a plan na 2015 zakłada wyprodukowanie 

3500 egzemplarzy.  

Około połowy pierwszej dekady XXI wieku, w 

krajach zaawansowanych motoryzacyjne i techno-

logicznie, zaczęto opracowywać projekty wielolet-

nich prac nad wykorzystaniem wodoru w transpor-

cie i nowych technologii ogniw paliwowych. Przo-

dowały w tym kraje europejskie takie jak: Wlk. 

Brytania, Niemcy itp., ale do prac przystąpiły nie 

tylko USA i Japonia, ale także takie kraje jak Korea 

Płd., Indie, Kanada. 

W Europie największy obecnie program wodo-

ryzacji transportu o budżecie wynoszącym 1,4 mld 

euro prowadzą Niemcy. Program zatytułowany 

„National innovation Programme Hydrogen and 

Fuel Cell Technology” koordynowany jest przez 

Nationale Organisation Wasserstoff – und Brenn-

stoftzellentechnologie (NOW GmbH).  

W Wlk. Brytanii prace nad programem wodory-

zacji gospodarki podjęto jeszcze w 2004 roku [10]. 

W Indiach Narodowy Program Wodoryzacji go-

spodarki przyjęto w 2006 roku. W ramach 11 (lata 

2007-2011) i 12(lata 2012-2017) Planu Gospodar-

czego wypracowano m.in. 50% dofinansowanie dla 

badań związanych z upowszechnieniem wodoru 

jako nośnika energii dla sektora przemysłowego i 

100 % dla sektora naukowego [7].  

W ramach takiego wsparcia hinduski koncern 

motoryzacyjny Mahindra & Mahindra opracował  

pięć silników wodorowo-dieslowskich dla produ-

kowanych SUV-ów. Obecnie dwa samochody oso-

bowe i trzy samochody dostawcze są testowane w 

New Delhi. Koncern pracuje też nad autobusami 

zasilanymi wodorem. Nad autobusami wodorowy-

mi pracuje też koncern Tata Motors. Dwa ich takie 

autobusy są testowane w New Delhi. Testowanych 

jest też 15 popularnych w Indiach pojazdów trójko-

łowych zasilanych wodorem. W Indiach prowadzi 

się również prace nad mieszaniem wodoru (18%) z 

CNG. 

W Japonii organizacja promująca wodoryzację 

transportu samochodowego i rozwój pojazdów 

wyposażonych w ogniwa paliwa Fuel Cell Com-

mercialization Conference of Japan (FCCJ) powsta-

ła w marcu 2001roku. Obecnie należy do niej 105 

przedsiębiorstw i 15 organizacji, w tym najwięksi 

japońscy producenci samochodów (Toyota, Nissan, 

Honda). W tymże roku  rozpoczął się program 

demonstracyjny w trakcie którego przetestowano 

ok. 120 pojazdów z ogniwami paliwowymi. 

Jednym z najważniejszych elementów planu 

wodoryzacji transportu w Brazylii (Program of 

Science, Technology and Innovation for H2 and 

FC) jest Fuel Cell Bus Project zakładający wodory-

zację autobusów miejskich [9].  

Również Kanada podjęła działania mając na ce-

lu podejmowane na świecie badania nad wodoryza-

cją transportu ( projekt Stowarzyszenia APMA 

(Automotive Perts Manufactures Association of 

Canada), a także Canadian Hydrogen and Fuel Cell 

Association [8].  

W Korei Południowej w ramach programu rzą-

dowego wsparcia rozwoju technologii napędu wo-

dorowego w latach 2009-2012 wydano 2,5 mln 

euro. Łącznie do 2010 roku administracja publiczna 

wydała na badania związane z wodoryzacją trans-

portu samochodowego miliard dolarów (w tym 

USA- 0,5 mld dolarów, UE – 250 mln dolarów, 

Japonia – 300 mln dolarów, Korea Płd – 100 mln 

dolarów, Chiny – 60 mln dolarów). 

 

4. Rozwój produkcji i dystrybucji wo-

doru 
 

Istnieje kilka opcji dostarczania wodoru do 

HRS. Każda z nich ma wpływ na konstrukcję i 

działania HRS, ale wszystkie stacje umożliwiają 

dostarczanie wodoru do pojazdów samochodowych 

o ciśnieniu 350 bar (autobusy) lub 700 bar (samo-

chody osobowe). Ww opcjami są [11]: 

- produkcja wodoru na miejscu z wykorzysta-

niem elektrolizy, 

- produkcja wodoru na miejscu z wykorzysta-

niem reformingu, 

- centralna produkcja i dystrybucja sprężonego 

wodoru w postaci gazowej (CGH2) do HRS w 

zasobnikach (200 bar, 300 kg) lub przez wy-

korzystanie wysokociśnieniowych zbiorników 

(aż do 500 bar i 1000 kg), przy wykorzystaniu 

samochodów ciężarowych, 

- centralna produkcja i dystrybucja wodoru w 

postaci gazowej (CGH2) do HRS rurociągiem 
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(wartość ciśnienia zależy od lokalizacji i bę-

dzie rzędu 8 – 60 bar), 

- centralna produkcja i pozyskanie wodoru w 

postaci ciekłej oraz dystrybucja ciekłego wo-

doru (LH2) w zbiorniku ( o masie aż do ok. 

4000 kg), przy wykorzystaniu samochodów 

ciężarowych. 

Obecnie produkcja wodoru na miejscu z wyko-

rzystaniem elektrolizy i przewozu sprężonego wo-

doru w postaci gazowej, przy użyciu samochodów 

ciężarowych, jest stosowana w ponad jednej trze-

ciej stacji publicznych [11]. Są to jednak stacje 

demonstracyjne.  

Przy dużej liczbie stacji na rynku rozważanymi 

w Holandii opcjami są: dostarczanie wodoru w 

postaci ciekłej (LH2) przy wykorzystaniu samo-

chodów ciężarowych oraz dostarczanie wodoru w 

postaci CGH2 rurociągami [11]. 

Także w Danii produkcja i ścieżki dostaw wo-

doru analizowane są obecnie zarówno w opcji cen-

tralnej, jak i lokalnej jego produkcji, tytułem ekspe-

rymentu, przy czym wykorzystywana jest tu wy-

łącznie energia elektryczna pozyskana ze źródeł 

odnawialnych [2]. Analizuje się zalety i wady do-

staw rurociągami wobec możliwych przy wykorzy-

staniu transportu samochodowego. 

We Francji [4] przewiduje się wprowadzenie 

zharmonizowanej procedury produkcji i dystrybucji 

wodoru. Analizy prowadzi się w odniesieniu do 

produkcji na miejscu i centralnej przy wykorzysta-

niu elektrolizy wody, reformingu, z biomasy, uzy-

skując tzw. Green H2 przez wykorzystanie fotowol-

taiki, energii wiatru czy odpadowego biogazu. Nie 

ma przy tym żadnych ograniczeń co do sposobu 

transportu wodoru. Produkcja na miejscu wodoru 

jest zasadna przy większej niż 150 km odległości 

od miejsca przemysłowej produkcji wodoru [4]. 

 

5. Podsumowanie 

 
W ramach projektu europejskiego HIT – 2 – 

Corridors, międzynarodowe konsorcjum: 

 

 
Rys.3. Projekt europejski HIT – 2 – Corridors (www. hit-2-

corridors. eu) 

 

- Sweco International AB (SE), 

- AGA Gas AB (SE), 

- Woikoski Oy (FI), 

- Riga Municipality (LV), 

- Ministry of Infrastructure and the Environ-

ment (NL), 

- HyER (Hydrogen Fuels Cells and Electromo-

bility in European Regions (BE), 

- Hydrogen Sweden (SE), 

- Motor Transport Institute (PL), 

- WaterstofNet (BE) 

prowadzi obecnie: 

- krajowe badania i analizy dla realizacji wdroże-

nia wodoryzacji transportu samochodowego. 

Projekty  planów wodoryzacji powstaną w Bel-

gii, Finlandii i Polsce. W Rydze opracowany 

zostanie projekt planu dla stolicy Łotwy i jej re-

gionu. Ww. projekty opierać się będą na do-

świadczeniach przy realizacji planów wodory-

zacji transportu samochodowego w Szwecji, 

Danii, Holandii i Francji. Projekty nowych pla-

nów bazować będą na doświadczeniach nie-

mieckich, angielskich i norweskich. Opracowa-

ne projekty planów umożliwią wdrożenie po-

wyższej wodoryzacji w ww. czterech krajach i 

jej  pogłębienie w pozostałych krajach, człon-

kach konsorcjum, 

- praktyczną realizację – wykonanie i rozmiesz-

czenie trzech nowych stacji dystrybucji wodoru 

HRS wzdłuż dwóch korytarzy sieci drogowej 

TEN – T: Skandynawia – Morze Śródziemne i 

Morze Północne oraz Skandynawia via kraje 

bałtyckie (Estonia, Łotwa, Litwa) do Polski, 

- ww. studia dostarczą istotnych informacji oraz 

praktycznych narzędzi  decydentom i zarząd-

com infrastruktury dla realizacji stacji HRS  

przede wszystkim wzdłuż sieci drogowej TEN – 

T. Wsparty będzie przy tym rozwój pojazdów 

samochodowych wykorzystujących ogniwa pa-

liwowe wraz z dogłębną analizą istniejącego w 

tym zakresie stanu rzeczy. Powstanie komplek-

sowy raport w kwestii sposobów wdrażania wo-

doryzacji transportu samochodowego, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem sieci drogowej TEN – 

T. 
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Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

CGH2 Compressed Hydrogen Gas/sprężony wodór 

w postaci gazowej 

CNG Compressed Natural Gas/sprężony gaz 

ziemny 

FCEV Fuel Cell Electric Vehicles/pojazdy 

elektryczne z ogniwem paliwowym 

HRS Hydrogen Refueling Station/stacja 

napełniania wodoru 

LH2   Liquid Hydrogen/cikły wodór 

TEN-T Trans-European Transport Networks/  

Transeuropejska Sieć Transportowa 

LPG Liquified Petrolum Gas/gaz skroplony 
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