
Łukasiewicz – EMAG jest instytutem działającym w ramach Sieci Badawczej 
Łukasiewicz (trzeciej pod względem wielkości w Europie i największej organizacji 
badawczej w Polsce) specjalizującym się w informatyce stosowanej, informatyce 
technicznej, w Przemyśle 4.0 oraz technologiach informacyjnych.

Oferuje nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie 
monitoringu, sterowania oraz optymalizacji procesów produkcji wodoru dla 
nowych czystych zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. 

System monitorowania wodoru
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Techniczne i technologiczne wsparcie produkcji wodoru

Jesteśmy partnerem biznesowym na rynku usług badawczych w zakresie m.in. wydajno-
ści i efektywności energetycznej oraz doskonalenia procesów spalania w energetyce. 

Angażujemy się w sektory, których celem jest wydajne wytwarzanie i produkcja ekolo-
gicznej energii i paliw, przesyłanie i magazynowanie energii, efektywne zagospodarowanie 
nadwyżek energii z OZE, energii z odpadów, wytwarzanie paliw alternatywnych, wsparcie 
procesów wytwarzania wodoru.

Tworzymy i dostarczamy nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie 
nadzoru, monitoringu, sterowania i optymalizacji procesów produkcji wodoru dla nowych 
czystych zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, jak energetyce, produkcji stali, pro-
dukcji materiałów budowlanych, czy na potrzeby użyteczności publicznej i transportu. Two-
rzymy  autorskie narzędzia analityczne, systemy pomiaru oraz systemy eksperckie wspiera-
jące rozwój zrównoważonej gospodarki i energii. 

Wiodące produkty i usługi

● Systemy nadzoru, sterowania i monitorowania ciągu technologicznego do wytwarzania 
i gromadzenia wodoru oraz przetwarzania go na energię elektryczną.

● Algorytmy zarządzania systemem, z uwzględnieniem optymalizacji procesów.

● Oceny bezpieczeństwa instalacji przemysłowych.

● Systemy zapewnienia ciągłości działania i cyberbezpieczeństwa.

Oferujemy współpracę w zakresie

● Opracowania rozwiązań informatycznych (IT), w tym: systemów zarządzania, systemów 
pomiarowych, monitorowania i bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji (AI) – uczenie ma-
szynowe, predykcja, systemy rozproszone, aplikacje mobilne.

● Opracowania rozwiązań sprzętowych i sprzętowo-programowych, w tym: przeznaczonych 
do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, w wykonaniu specjalnym, systemy 
i urządzenia pomiarowe i monitorujące.

● Zastosowania technik ujednolicania substratów płynnych o różnych właściwościach 
hydrodynamicznych w celu uzyskania bio-wodoru dla pre-hydrolizy.

● Prowadzenia badań oraz ciągu technologicznego w warunkach rzeczywistych przy zasto-
sowaniu inoculatu dla produkcji bio-wodoru.

● Walidacji przyjętych założeń technicznych i technologicznych produkcji wodoru przy 
zastosowaniu narzędzi numerycznych CFD.
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