
Temat: Otrzymywanie i magazynowanie wodoru.     20 – 24.04.2020 

  Zbiorniki gazu.  

 

 Na zajęciach omówione zostanie otrzymywanie wodoru w procesie elektrolizy oraz reformingu. 
Kolejnym tematem będą zbiorniki gazu.  
Poniższa notatka może być wydrukowana i wklejona do zeszytu lub zapisana w folderze. 
 Pod notatką znajdują się pytania sprawdzające, które ułatwią weryfikację wiedzy z tych tematów. 
Odpowiedzi na pytania powinny znaleźć się w zeszycie (najlepiej przepisać pytanie i odpowiedzieć).  
Nie wysyłajcie mi odpowiedzi na pytania, gdyż: 

 z tego tematu będzie klasówka/test w dniu 27.04.2020, o godzinie 12:00.  
 

 

Elektroliza wody 

Elektroliza to zmiana struktury chemicznej substancji pod wpływem przyłożonego napięcia elektrycznego. 
Można powiedzieć krótko, że jest to reakcja rozpadu np. wody (np. dysocjacja elektrolityczna). 
 
 Elektroliza wody pozwala na otrzymanie wodoru najwyższej czystości, przekraczającej 99,9%. 
Krótki czas rozruchu aparatury i łatwość jej obsługi zadecydowały o preferowaniu tej metody produkcji 
wodoru przy zastosowaniach w ogniwach paliwowych. 
Elektroliza zachodzi w elektrolizerze. 
Ogólnie proces elektrolizy wody możemy zapisać: 

2H2O → 2H2 + O2  
 

  
Reforming parowy metanu 

  
 Konwersję metanu (przemianę, reforming) lub innego węglowodoru przeprowadza się w rurkach 
ceramicznych wzbogaconych niklem odgrywającym rolę katalizatora (katalizator to ogólnie substancja lub 
proces, która przyspiesza przebieg reakcji chemicznej). 
 Reforming parowy – proces produkcji wodoru z metanu i pary wodnej. Reforming metanu parą 
wodną jest obecnie najpowszechniejszą przemysłową metodą otrzymywania wodoru i najtańszą.  
Reakcje zachodzące w procesie: 

 
 
Sprawność przemiany węglowodorów (np. metanu) w wodór przy użyciu najnowocześniejszych 
reformerów  osiąga nawet 90%.  
Reakcja metanu z parą wodna jest silnie endotermiczna (czyli odbiera ciepło z otoczenia..), natomiast 
reakcje z tlenem są silnie egzotermiczne (wydzielana jest duża ilość ciepła). Dlatego w zależności od 
sposobu realizacji, proces może wymagać zewnętrznego źródła ciepła (tylko z parą wodną bądź niewielką 
ilością tlenu) albo też być autotermicznym (używa się mieszaniny pary i tlenu, ciepło pochodzi 
z częściowego spalenia metanu).  
 
 



Gaz ziemny – surowiec reformingu, musi by odsiarczony dla ochrony katalizatora przed zatruciem. 
Po usunięciu siarki, gaz jest mieszany z parą wodną, podgrzewany spalinami z pieca i wprowadzany 
do reformera, zawierającego rury wypełnione katalizatorem.  
 

Magazynowanie wodoru 
  
Sprężony w postaci gazowej 
Do sprężenia wodoru potrzebne są duże nakłady energii a mała gęstość wodoru sprawia, iż nawet pod 
dużymi ciśnieniami zgromadzona jest mała ilość energii użytecznej. To natomiast prowadzi do dużych 
objętości zbiorników, jak i wysokich kosztów materiałów.  
W postaci ciekłej 
Skroplenie wodoru wymaga znacznie wyższych nakładów energii niż jego sprężenie. Dodatkowo musi być 
on przechowywany w temperaturze 20 K, co prowadzi do wysokich kosztów materiałowych. Ten sposób 
magazynowania wodoru nie nadaje się również do zastosowań, w których wodór nie jest pobierany 
w sposób ciągły. Wynika to ze strat wodoru poprzez odparowanie.  
 

Zużycie gazu nie jest równomierne w ciągu doby, tygodnia, miesiąca, ani też pory roku. 
W celu całkowitego pokrycia zapotrzebowania na gaz magazynuje się go w zbiornikach. 
Rezerwy magazynowanego gazu umożliwiają: 
- zachowanie ciągłości dostawy, 
- pokrycie nierównomierności zużycia, 
- utrzymanie stałego ciśnienia gazu w gazociągach, 
- pokrywanie zapotrzebowania maksymalnego. 
 
Gaz można magazynować w zbiornikach: 
- naziemnych, 
- podziemnych. 
W zależności od ciśnienia przechowywanego gazu rozróżnia się zbiorniki: 
- niskiego ciśnienia – o stałym ciśnieniu i zmiennej objętości magazynowanego gazu, do nich zalicza się 
zbiorniki mokre (dzwonowe) oraz suche (tłokowe), 
- wysokiego ciśnienia – o stałej objętości i zmiennym ciśnieniu, do nich zalicza się zbiorniki kuliste  
i cylindryczne oraz zbiorniki podziemne. 
 
 
Zbiorniki mokre (dzwonowe) buduje się do przechowywania gazu 
sprężonego o ciśnieniu do 3 kPa i o pojemności do 300000 m3. 
 
Rys. 1. Dzwonowy zbiornik gazu  
1 – doprowadzenie gazu, 2 – odprowadzenie gazu, 3 – dzwon,  
4 – człony stalowe, 5 – basen wodny, 
6 – prowadnica dzwonu i członów. 
Zamknięcie zbiornika od strony fundamentu stanowi woda 
wypełniająca basen betonowy (zbiornik mokry). Zasada działania 
polega na tym, że z chwilą dopływu gazu do zbiornika 
w miarę wzrostu ciśnienia podnosi się dzwon (zużycie gazu jest 
mniejsze niż dostawa) pociągając kolejno ku górze pozostałe człony. 



Gdy ciśnienie się obniża (zużycie gazu jest większe niż dostawa) dzwon i pozostałe człony opadają.  
Zalety zbiorników mokrych to: 
nieskomplikowane działanie, prosta obsługa. 
 Natomiast wady to: konieczność ogrzewania wody w zimie, nasycanie gazu wilgocią, aby temu zapobiec na 
powierzchni wody wylewa się cieniutką warstwę oleju. 
 
Zbiorniki suche, tłokowe – mają kształt walca lub graniastosłupa. Wewnątrz zbiornika porusza się tłok 
przylegający szczelnie do ścian wewnętrznych. Gaz gromadzi się pod tłokiem. Uszczelnienie tłoka stanowi 
specjalna konstrukcja wypełniona olejem. Zbiorniki suche buduje się o pojemności do 600 000 m3, 
wytrzymałości na ciśnienie gazu 1,5÷4,0 kPa. 
Zalety zbiorników suchych to: stałe ciśnienie gazu, nienasycenie gazu parą wodną, nie wymagają 
ogrzewania w zimie. A ich wadyto: trudność w utrzymaniu szczelności tłoka. 
 
Zbiornik kulisty – ma średnicę 10÷33 m i pojemność 1000 do 20 000 m3. 
Zbiornik cylindryczny – ma średnicę 2,68÷8,30 m, długość 16,1÷50,0 m i grubość ścianek 8÷26 mm. 
Może być stojący i leżący. Ciśnienie robocze gazu wynosi: 0,4÷0,5 MPa. 
Zbiorniki cylindryczne i kuliste można budować jako pojedyncze bądź łączyć w baterie złożone z dwóch lub 
kilku zbiorników. 

 
Rys. 2. Schematy zbiorników gazowych wysokociśnieniowych: a) kulisty, b) cylindryczny stojący [4, s. 27]. 
1 – zbiornik, 2 – podpory, 3 – wlot gazu, 4 – wylot gazu, 5 – element łączący, 6 – króciec, 7-odprowadzenie 
kondensatu, 8 – właz, 9 – manometr, 10 – urządzenie alarmowe, 11 – kołnierz kontrolny, 12 – manometr 
samopiszący, 13 – zawór bezpieczeństwa,14 – zawór, 15 – przewód wydmuchowy, 16 – filtr, 17 – zawór 
samoczynny, 18 – reduktor ciśnienia, 19 – zawór zwrotny, 20 – przesłona pomiarowa. 
 
Armatura czerpalna, bezpieczeństwa, zaporowa i kontrolno-pomiarowa zbiorników jest 
jednakowa we wszystkich typach. 
 
Zbiorniki podziemne służą do magazynowania gazu przy wykorzystaniu wyeksploatowanych lub będących 
w końcowej fazie eksploatacji złóż gazu ziemnego. 
Największym z dotychczas eksploatowanych zbiorników jest magazyn Husów koło Łańcuta o pojemności 
ok. 325 mln m3. Wtłaczanie i odbiór gazu z magazynu odbywa się przy użyciu sprężarek. Gaz jest 
zatłaczany w ilości 84÷96 tys. m3/h przy ciśnieniu 3,9÷4,1 MPa, a odbierany w ilości 24÷60 tys. m3/h przy 
ciśnieniu 4,7÷5,0 MPa. Od kilku lat magazynuje się gaz w wyczerpanym złożu gazowym Starachocina koło 
Sanoka. Kieruje się tam gaz importowany z Rosji. Pojemność zbiornika wynosi ok. 80 mln m3. Napełnianie 
odbywa się przy ciśnieniu 2,7÷3,9 MPa w ilości 9÷42 tys. m3/h, a odbiór gazu przy ciśnieniu 1,3÷1,7 
MPa w ilości 12÷25 tys. m3/h. 
 



 
Wokół zbiorników suchego i mokrego należy wydzielić dwie strefy:  
strefę wolną od zabudowy oraz strefę bezpieczeństwa. 
 
Strefa wolna od zabudowy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika – umożliwia dojazd 
pogotowia technicznego, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego w razie awarii zbiornika.  
 
Strefa bezpieczeństwa jest to obszar, na którym nie wolno przechowywać ani czasowo gromadzić 
materiałów łatwo palnych i wybuchowych, a także budować urządzeń stwarzających zagrożenie wybuchu 
lub pożaru.  
Zbiorniki mokre powinny mieć rury do spuszczania wody i urządzenia ogrzewcze. 
Do ochrony przed piorunami montuje się odpowiednie urządzenia odgromowe, a w pobliżu zbiornika 
umieszcza się urządzenie do gaszenia pożaru. 
 
Stan zbiornika, zasuw, zaworów, zamknięć wodnych – kontroluje się raz dziennie, 
a urządzeń bezpieczeństwa i aparatury kontrolnej – co najmniej raz w miesiącu. 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowana-/y z danego tematu. 
1) Jakie znasz sposoby otrzymywania wodoru? 
2) W jakim urządzeniu prowadzona jest elektroliza? 
3) Co to jest elektroliza? 
4) Co to jest reforming parowy metanu? Co z niego powstaje? 
5) Co to jest reakcja endotermiczna? 
6) Co to jest reakcja egzotermiczna? 
7) Która z dwóch metod otrzymywania wodoru jest wykorzystywana najczęściej, najtańsza? 
 
8) W jakim celu magazynuje się gaz w zbiornikach? 
9) Jakie są rodzaje zbiorników gazu w zależności od ciśnienia gazu? 
10) Jak jest zbudowany i jak działa zbiornik mokry? 
11) Jak jest zbudowany i jak działa zbiornik tłokowy? 
12) Jakie są wady i zalety zbiorników niskiego ciśnienia? 
13) Czym się charakteryzuje kształt zbiorników wysokiego ciśnienia? 
14) Czym się charakteryzują zbiorniki podziemne? 
15) Co to są wydzielone strefy wokół zbiorników niskiego ciśnienia? 
 
 
Źródło: instsani.pl; materiały funduszu europejskiego.  
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