
Spalanie wodoru nie powoduje powstawania 
gazów cieplarnianych, dlatego może być 
uznany za czyste paliwo używane w transporcie 
samochodowym, lotniczym i wielu innych 
energochłonnych procesach, które są obecnie 
uzależnione od paliw kopalnych. Jednak produkcja 
paliw wodorowych zazwyczaj generuje emisję 
gazów cieplarnianych. Około 95% wodoru jest 
obecnie produkowane z paliw kopalnych, co 
ogranicza jego potencjał do bycia prawdziwie 
czystym źródłem energii.

Dr Nicolas Boscher razem ze swoim 
międzynarodowym zespołem z Luksemburskiego 
Instytutu Nauki i Technologii łączą swoją wiedzę 
i umiejętności z różnych dziedzin nauki, w celu 
znalezienia nowych, czystych sposobów produkcji 
wodoru. Wytwarzanie wodoru bez generowania 
gazów cieplarnianych oraz optymalizacja tego 
procesu pomoże zahamować zmiany klimatyczne.

CZYSTE PALIWO
Większość wodoru jest obecnie produkowana 

MÓW JAK CHEMIK MATERIAŁOWY
GAZY CIEPLARNIANE – gazy (np. 
dwutlenek węgla, metan) które zatrzymują 
ciepło w atmosferze ziemskiej, powodując 
zmiany klimatyczne 

PALIWO KOPALNE – paliwa, (np. węgiel, 
ropa naftowa i gaz ziemny) które powstają ze 
skamieniałych szczątków roślin i zwierząt na 
przestrzeni milionów lat, ich spalanie powoduje 
emisję gazów cieplarnianych

CZYSTA/ZIELONA ENERGIA – energia, 
która nie powoduje powstawania zanieczyszczeń 
lub gazów cieplarnianych

FOTOKATALIZATOR – związek chemiczny, 
który wykorzystuje energię świetlną do 
wywołania lub przyspieszenia reakcji chemicznej

CHLOROFIL – zielony barwnik występujący 

w roślinach, który jest fotokatalizator 
fotosyntezy tz. pochłaniając światło słoneczne 
umożliwia przekształcenie dwutlenku węgla 
i wody w materię organiczną oraz tlen (jako 
produkt uboczny) 
MATERIAŁ MIKROPOROWATY – materiał 
zawierający drobne otwory tj. pory o średnicy 
mniejszej niż 2 mm 

POLIMER –  związek chemiczny powstały 
z połączenia bardzo wielu prostych cząsteczek 
(tzw. monomerów), dlatego polimer składa 
się powtarzających się charakterystycznych 
fragmentów tzw. merów.

SYNTEZA – reakcja chemiczna, która prowadzi 
do powstania złożonych związków chemicznych 
(produktów) z prostszych cząsteczek 
(substratów)

WODÓR MOŻE STAĆ SIĘ JEDYM Z GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ ODNAWIALNEJ 

ENERGII, DZIĘKI CZEMU EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH ZOSTANIE 

OGRANICZONA, POMAGAJĄC W WALCE ZE ZMIANAMI KLIMATU. NIESTETY, 

OBECNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI WODORU OPARTA JEST NA SUROWCACH 

KOPALNYCH, CZEGO SKUTKIEM JEST GENEROWANIE GAZÓW CIEPLARNIANYCH. 

INSPIRUJĄC SIĘ FOTOSYNTEZĄ ZACHODZĄCĄ W ROŚLINACH, DR NICOLAS 

BOSCHER I JEGO ZESPÓŁ Z INSTYTUTU NAUKI I TECHNOLOGII W LUKSEMBURGU 

OPRACOWUJĄ NOWE MATERIAŁY POLIMEROWE, UMOŻLIWIAJĄCE PRODUKCJĘ 

WODORU, KTÓRA NIE PRZYCZYNIA SIĘ DO EMISJI SZKODLIWYCH GAZÓW.

JAK NAUKOWCY MOGĄ USPRAWNIĆ 
PROCES WYTWARZANIA WODORU, 
ABY ROZWIĄZAĆ PROBLEM  ZMIAN 
KLIMATYCZNYCH?

z metanu lub gazu ziemnego, w procesie, który 
generuje dwutlenek węgla. Naukowcy opracowują 
alternatywne metody produkcji wodoru, które 
nie powodują emisji gazów cieplarnianych, 
dzięki czemu wodór stanie się czystym paliwem. 
Dlatego Dr. Nicolas Boscher i jego zespołu 
pracuja nad procesem zwanym fotokatalitycznym 
rozszczepianiem wody. Ich metody naśladują 
częściowo proces fotosyntezy, w którym rośliny 
wykorzystują energię słoneczną do przekształcenia 
wody (H2O) i dwutlenku węgla (CO2) w tlen 
(O2) i cukier (C6H12O6). Dr Nicolas Boscher 
przypomina: “Od ponad trzech miliardów lat 
natura stosuje proces rozszczepiania wody za 
pomocą światła słonecznego”. Fotokatalityczny 
podział wody to sztuczna fotosynteza, która 
wykorzystuje światło do rozszczepienia cząsteczek 
H2O na H2 i O2.

IMITOWANIE FOTOSYNTEZY
Dr Nicolas Boscher wyjaśnia, że on i jego zespół 
tworzą nowe fotokatalizatory polimerowe poprzez 
łączenie mniejszych cząsteczek podobnych 
do chlorofilu lub innych silnie zabarwionych 
molekuł. Powstały w ten sposób fotokatalizator 
musi mieć dwie kluczowe właściwości: 1) może 
pochłaniać światło i zamieniać je w energię, 2) 
jest mikroporowaty z miejscami aktywnymi, do 
których mogą wiązać się cząsteczki, dzięki czemu 
mogą zachodzić reakcje chemiczne.
Dr. Nicolas mówi: “Wyobraźmy sobie intensywnie 
zabarwioną folię polimerową, na której po 
zanurzeniu w wodzie, pod wpływem światła 
słonecznego, tworzą się bąbelki wodoru i tlenu.”
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czystym paliwem o wielu zastosowaniach. 
Wówczas korzystanie z energii opartej o 
wodór nie wpłynie negatywnie na środowisko. 
Dodatkowo zastąpienie tradycyjnych metod to 
produkcji energii (z paliw kopalnych), pozwoli na 
spowolnienie tempa zmian klimatycznych. Na 
przykład, przejście z samochodów napędzanych 
benzyną i olejem napędowym na samochody 
elektryczne mogłoby znacznie ograniczyć emisję 
gazów cieplarnianych. Jednak duże pojazdy, takie 
jak autobusy, pociągi, ciężarówki, statki i samoloty 
wymagałyby zbyt ciężkich akumulatorów (~1500 
kg), aby mogły być zasilane energią elektryczną. 
Paliwo wodorowe mogłoby być o wiele bardziej 
skuteczną alternatywą. Wodór może być również 
wykorzystywany do wytwarzania ciepła i produkcji 
energii elektrycznej do zastosowań stacjonarnych.

Oprócz produkcji wodoru, badania prowadzone 
przez zespół Dr Nicolas Boscher przyczyniają 
się do rozwoju nowych kuerunków badań 
w dziedzinie chemii. Fotokatalizatory mogłyby być 
zaprojektowane tak, aby naśladować inne procesy 
biologiczne i napędzać reakcje chemiczne, takie 
jak produkcja tworzyw sztucznych z dwutlenku 
węgla. Dr Nicolas Boscher twierdzi, że 
stanowiłoby to ogromny krok w kierunku bardziej 
zrównoważonego podejścia w chemii ynanego 
jako ,,zielona chemia”, które nie wykorzystuje 
paliw kopalnych kształtując pracę przyszłych 
pokoleń chemików.

SYNTEZA NOWYCH POLIMERÓW 
,,Konwencjonalna synteza fotokatalitycznych 
polimerów nie jest prosta” - mówi Dr Nicolas 
Boscher. ,,Niektóre z wykorzystywanych 
cząsteczek nie rozpuszczają się dobrze w 
cieczach - co oznacza, że trudno jest syntezować 
wydajne fotokatalizatory polimerowe przy 
użyciu tradycyjnej mokrej chemii czyli używając 
substancji chemicznych w fazie ciekłej”.
Rozwiązaniem tego problemu zaproponowanym 
przez Dr Nicolas Boscher i jego zespół jest 
synteza polimerów w fazie gazowej, jednocześnie 
modyfikując je tak, aby były aktywne w procesie 
fotokatalizy. Polimeryzacja w fazie gazowej 
poszerza wachlarz możliwych do użycia związków 
prowadząc do zupełnie nowach, zaawansowanych 
materiałów polimerowych. Dr Nicolas Boscher 
pracuje nad syntezą funkcjonalnych materiałów 
w fazie gazowej od czasu rozpoczęcia studiów 

doktoranckich w 2004 roku. Współpracował 
wtedy z naukowcami z Wielkiej Brytanii, USA 
i Luksemburga, w celu opracowania odpowiednich 
metod do polimeryzacji w fazie gazowej 
i znalezienia rozwiązań aktualnych problemów 
badawczych. Dzięki tym badaniom powstały 
solidne podstawy badawcze wykorzystywane w 
jego obecnym zespole. Obecnie grupa Dr Boshera 
łączy naukowców o różnym doświadczeniu 
naukowym z wielu dziedzin fizki i chemii. 
Razem naukowcy starają się udoskonalić proces 
wytwarzania fotokatalitycznych polimerów oraz 
zoptymalizować ich właściwość tak, by otrzymać 
układy o wysokiej wydajności. 

 KORZYŚCI
Jeżeli wodór będzie można produkować 
w sposób, który nie powoduje powstawania 
gazów cieplarnianych, może on być całkowicie 

NAJWAŻNIEJSZE WSKAZÓWKI DR. NICOLAS 
01  Bądź zdeterminowany i metodyczny. Rozwinięcie racjonalnego i uporządkowanego podejścia 

da Ci odwagę, by wyruszyć w niezbadane obszary i stawić czoła wyzwaniom.

02  Uzupełnij swoje umiejętności. Nie trzymaj się tego, co już wiesz lub co robiłeś w przeszłości. 
Ucz się od swoich kolegów, rozwijaj nowe umiejętności i łącz je ze swoją wiedzą, aby spojrzeć na 

sprawy z nowej perspektywy.

03  Zachowaj otwarty umysł i ucz się na błędach. Bierz pod uwagę każdą opinię, zwłaszcza 
krytykę, która często jest doskonałą okazją do doskonalenia się. Nie pozwól, aby powstrzymały cię 
porażki i błędy. Przeanalizuj je, wyciągnij wnioski i dostosuj swoje podejście, aby następnym razem 

odnieść sukces.

POZNAJ KARIERĘ W DZIEDZINIE CHEMII 
MATERIAŁOWEJ

•  Chemicy materiałowi wykorzystują techniki chemiczne, aby zrozumieć, jak działają materiały oraz 
aby projektować i syntezować interesujące nowe materiały, które będą miały zastosowanie w celach 

użytkowych.

• Chemicy materiałowi często pracują w zespołach o różnym stopniu specjalizacji, takich jak 
inżynierowie i fizycy. 

•  Luksemburski Narodowy Fundusz Badań Naukowych ma na swojej stronie internetowej wiele 
przydatnych informacji, w tym szczegóły dotyczące wydarzeń naukowych. 

•  Wynagrodzenie może się różnić w zależności od miejsca pracy chemika materiałowego, na przykład 
na uniwersytecie lub w innej organizacji. Według www.glassdoor.co.uk, średnia krajowa pensja dla 

naukowca w Luksemburgu wynosi 61 000 euro rocznie.

Projekt CLEANH2 otrzymał dofinansowanie z 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) 
w ramach programu Unii Europejskiej “Horyzont 
2020” w zakresie badań naukowych i innowacji 
(umowa o dofinansowanie nr 865985). Projekt 

TODAM otrzymał dofinansowanie z programu Unii 
Europejskiej “Horyzont 2020” w ramach programu 
badań naukowych i innowacji na podstawie umowy 
grantowej Marie Skłodowska-Curie nr 101031568. 
Projekt POLYPORPH otrzymał dofinansowanie 

z Luksemburskiego Narodowego Funduszu 
Badawczego (FNR) w ramach programu CORE (C15/

MS/10340560).

www.glassdoor.co.uk


POZNAJ ZESPÓŁ

DR DRIALYS CARDENAS-MORCOSO
NARODOWOŚĆ: KUBAŃSKA
OSZARY BADAŃ: RADIOCHEMIA, FIZYKA STOSOWANA

Dołączyłam do CLEANH2, aby wnieść swój wkład do poznania 
struktury i właściwości molekuł wykorzystywanych w projekcie.

Od dzieciństwa byłam ciekawa i chętna do zrozumienia procesów 
zachodzących w przyrodzie. W miarę dorastania brałam udział w 
szkolnych projektach naukowych. W trakcie studiów magisterskich 
i doktoranckich skupiłam się na syntezie i charakterystyce 
materiałów do rozwoju wydajnych urządzeń zasilanych światłem, 
a w szczególności produkcji energii elektrycznej pochodzacej 
z swiatła słonecznego. Teraz wnoszę to, czego się nauczyłam do 
CLEANH2, pomagając zrozumieć i rozwijać systemy słonecznej 
produkcji wodoru.

Dorastając na Kubie, byłam pod wrażeniem postępu naukowego 
w moim kraju, w szczególności w biotechnologii i w rozwoju 
materiałów, pomimo ograniczonych zasobów. Uważam, że 
inwestycje w rozwój techniczno-naukowy na Kubie w ostatnich 

dziesięcioleciach zmotywowały wiele osób z mojego pokolenia do 
wyboru kariery naukowej.

Jestem również bardzo zainteresowana kwestiami ochrony 
środowiska i ich konsekwencjami, zwłaszcza dla przyszłych 
pokoleń. Postanowiłam, w miarę możliwości, ukierunkować swoją 
karierę naukową na rozwój metod, które mogą przyczynić się do 
zrównoważonej przyszłości.

Jestem bardzo dumna z udziału w projektach mających na celu 
opracowanie praktycznych urządzeń do produkcji czystych paliw 
z materiałów, których jest pod dostatkiem i które są możliwe do 
wykorzystania. Moim przyszłym celem jest kierowanie projektem 
badawczym, którego celem jest opracowanie nowych materiałów 
i metod, które pomogą zaspokoić, w sposób bezpieczny i przyjazny 
dla środowiska, obecne zapotrzebowanie na energię.

DR. MAREK KRZYSZTOF CHARYTON
NARODOWOŚĆ: POLSKA
AREAS OF RESEARCH: CHEMIA ORGANICZNA (BARWNIKI 
FUNKCJONALNE), CHEMIA MATERIAŁOWA

W ramach projektu TODAM odpowiadam za projektowanie, 
syntezę i zrozumienie podstawowych właściwości syntetycznych 
barwników organicznych.

Wychowałem się w regionie znanym jako “Zielone Płuca Polski”, 
ze względu na rozległe lasy, polodowcowe jeziora, kotliny i doliny 
rzeczne. Spędzałem dużo czasu w lasach, ucząc się o dzikiej 
przyrodzie, różnych środowiskach i o tym, jak ekologia wiąże się 
z nowoczesnym społeczeństwem.

Jako dziecko często oglądałem filmy dokumentalne i czytałem 
książki związane z botaniką i zoologią. Najbardziej fascynujące były 
dla mnie części związane z odkrywaniem nowej funkcjonalności 

znanych gatunków. To doprowadziło mnie do chemii organicznej 
inspirowanej naturą i materiałów biopochodnych.

Dla mnie, najbardziej satysfakcjonującą rzeczą w dziedzinie syntezy 
barwników organicznych jest reakcja, w której związki niebarwne 
(proste i małe cząsteczki) tworzą produkty o intensywnych kolorach 
(większe cząsteczki o bardziej złożonej strukturze). Wyzwanie polega 
na tym, że nawet niewielkie różnice w warunkach reakcji lub śladowe 
zanieczyszczenia w stosowanych substancjach mogą prowadzić do 
wyników, których nie da się powtórzyć. Czasami jednak niefortunna 
pomyłka prowadzi do bardzo szczęśliwego odkrycia. Naukowiec 
powinien zawsze starać się jak najlepiej zrozumieć, co się wydarzyło 
w kolbie reakcyjnej!

NAJWAŻNIEJSZE WSKAZÓWKI DLA ZESPOŁU
01  Bądź zdyscyplinowany i wytrwały – badanie naukowe wymagają ciężkiej pracy nawet jeśli nie zauważasz natychmiastowych skutków. Ale jeśli 

będziesz wytrwały, wyniki okażą się bardzo satysfakcjonujące. 

02 Bądź ciekaw I nie unikaj zgłębiania trudnych pytań, ponieważ to one mogą być tymi najważniejszymi na które trzeba odpowiedzieć.

03 Miej pasję! Steve Jobs powiedział, “Jedynym sposobem na wykonywanie świetnej pracy jest miłość do tego co się robi”.



DR. KAMAL BABA
NARODOWOŚĆ: ALGIERSKA
OBSZAR BADAŃ: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Jako dziecko zawsze byłem ciekawy, jak to wszystko działa. 
Chciałem zrozumieć działanie rzeczy sztucznych, takich jak 
elektryczny samochód, domowe radio, dynamo w rowerze, ale także 
zjawiska naturalne, takie jak dzień i noc, pory roku, deszcz i śnieg. 
Wiele nauczyłem się w szkole, ale także oglądając telewizję i poprzez 
doświadczenie życiowe - kiedy coś się zepsuło w domu, zawsze z 
radością próbowałem to naprawić!

W sferze nauki znalazłem się bardzo późno i przez przypadek. 
Kiedy zdecydowałam się studiować inżynierię chemiczną, marzyłem 
o tym, by zostać inżynierem w przemyśle naftowym i gazowym, 

który jest jednym z najlepszych sektorów do pracy w Algierii. 
Jednak po ukończeniu studiów pierwszego stopnia postanowiłem 
kontynuować naukę i zamieszkać za granicą. Podczas studiów 
magisterskich we Francji miałem kilka możliwości odwiedzenia 
laboratorium badawczego, w którym pracowało wielu wykładowców. 
Możliwość zobaczenia, jak pracują naukowcy i ich studenci, 
inżynierowie i technicy, była bardzo interesująca. Pod koniec 
studiów magisterskich, jeden z moich wykładowców przekonał 
mnie do odbycia stażu badawczego w laboratorium. Było to bardzo 
ekscytujące i motywujące doświadczenie i uznałem za naturalne 
kontynuowanie go w ramach studiów doktoranckich.

MAX HEIDERSCHEID, MGR
NARODOWOŚĆ: LUXEMBURSKA
OBSZAR BADAŃ: CHEMIA ORGANICZNA I NIEORGANICZNA

Podczas swoich studiów doktoranckich, będę zaangażowany 
w rozwój, charakterystykę i badanie wpływu różnych
materialow na generowanie i właściwości fotokatalizatorów.

Dorastając na wsi luksemburskiej, Od zawsze interesowały mnie 
zjawiska przyrodnicze. Liceum rozbudziło moje zainteresowanie 
naukami przyrodniczymi, a w szczególności chemią. Zrobiłem 
licencjat z chemii nieorganicznej, gdzie brałem udział w projekcie 
syntezy katalizatorów zdolnych do wytwarzania wodoru w procesie 
sztucznej fotosyntezy. Kontynuowałam studia magisterskie 
na kierunku chemia bioorganiczna, skupiając się na syntezie 
modyfikowanych bloków budulcowych dla DNA i RNA. Moje 
badania doktoranckie łączą wszystkie dziedziny zainteresowań, 
koncentrując się na celu, jakim jest produkcja czystych paliw dla 
przyszłości.

Najbardziej męczącym i zarazem satysfakcjonującym aspektem 

chemii jest to, że składa się ona z kilku obszarów i jest bardzo 
szeroka! Na początku zdobycie podstawowej wiedzy jest 
wyzwaniem, ale połączenie całej wiedzy pozwala na zrozumienie 
wielu zjawisk przyrodniczych. Dużą zaletą nauk przyrodniczych, 
a w szczególności chemii i materiałoznawstwa, jest możliwość 
zastosowania tego, czego się nauczyliśmy i uzyskanie fizycznego 
dowodu zastosowanej wiedzy.

Chociaż wciąż jestem na samym początku mojej kariery naukowej, 
jestem bardzo dumny z tego, że mam tytuł licencjata w dziedzinie 
chemii nieorganicznej, magistra w dziedzinie chemii bioorganicznej, 
a obecnie robię doktorat w dziedzinie materiałoznawstwa. Na 
każdym z tych etapów wypływałem na nowe wody, aby realizować 
swoje obecne zainteresowania. Jestem również bardzo dumny z 
tego, że biorę udział w projekcie, którego celem jest produkcja 
energii odnawialnej, aby uczynić świat bardziej stabilny.

DROGA OD SZKOŁY DO CHEMII MATERIAŁOWEJ
•  Członkowie zespołu Nicolas mają różne wykształcenie, posiadają tytuły licencjata i podyplomowe z różnych dziedzin związanych z chemią, fizyką 

i inżynierią chemiczną. Łączy ich jednak jedna ważna cecha - wszyscy realizują swoje pasje i zainteresowania, dzięki którym wnoszą do prac badawczych 
zespołu swoje indywidualne umiejętności.

•  Zaangażowanie w projekt taki jak CLEANH2 wymaga ukończenia studiów licencjackich (a następnie magisterskich) w pokrewnej dziedzinie - warto 
więc zapoznać się z różnymi rodzajami kursów z zakresu chemii i materiałoznawstwa, aby zobaczyć, co wzbudzi Twoje zainteresowanie. Jak wyjaśnia Max: 
“Ważne jest, aby mieć dobrą ogólną wiedzę z zakresu chemii, a także fizyki i matematyki. Zdobywając tę podstawową wiedzę, szybko zorientujesz się, co 
Cię najbardziej interesuje oraz jaką ścieżkę i specjalizację wybierzesz”.

•  Drialys podkreśla, jak ważne jest nawiązywanie kontaktów, spotykanie się i rozmawianie z ludźmi, gdy rozważa się karierę w tej dziedzinie. Radzi: “Nie 
przegap okazji udziału w festiwalach naukowych lub konferencjach dla młodych naukowców organizowanych zwykle przez uniwersytety. Ponadto można 
szukać możliwości odbycia stażu w laboratoriach i na uczelniach.”

• Więcej informacji na temat kariery w chemii można znaleźć tutaj: nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/chemist

nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/chemist

