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Otrzymywanie gazu syntezowego 
Cel 

gaz syntezowy 

H2 i CO 

ciekłe 

węglowodory metanol 

amoniak 

+ N2      - CO 



Otrzymywanie gazu syntezowego 
Metody produkcji 

- rozkład pary wodnej na żelazie - metoda historyczna, 

- proces elektrolizy wody – dla dysponentów dużych hydroelektrowni 

(np. Norwegia), 

- zgazowanie paliw stałych: koks, węgiel kamienny, węgiel brunatny, 

torf 

- zgazowanie wodno-parowe, 

- zgazowanie parowo-tlenowe. 

- z gazu ziemnego: 

- rozkład termiczny z równoczesnym otrzymywaniem acetylenu, 

- półspalanie do H2 i CO, 

- półspalanie z równoczesnym otrzymywaniem acetylenu, 

- katalityczne półspalanie do CO i H2, 

- katalityczna konwersja parą wodną do CO i H2. 



Otrzymywanie gazu syntezowego 
Metody produkcji 

- z węglowodorów ciekłych: 

- metoda ICI – katalityczna konwersja parą wodną do CO i H2, 

- metody Texaco i Shell – półspalanie do CO i H2. 

- z gazu koksowniczego 



Przemysłowy proces otrzymywania gazów syntezowych z gazu 

ziemnego prowadzony jest poprzez utlenianie metanu parą wodną w 

wysokiej temperaturze (700-900ºC) i wobec katalizatora, wg 

równania: 

Otrzymywanie gazu syntezowego 
Katalityczna konwersja metanu parą wodną 

CH4 + H2O         CO + 3H2 

ΔH°298= 206 kJ  ΔH°973= 226 kJ  

Jeśli zależy nam na jak największej ilości wodoru, np. gazy do 

syntezy NH3, to wobec nadmiaru pary wodnej można poprowadzić 

równolegle drugi proces: 

CO + H2O          CO2 + H2  ΔH°298= - 40,8 kJ 

i wtedy sumarycznie można mówić o procesie: 

CH4 + 2H2O         CO2 + 4H2  ΔH°298= 163,7 kJ 



Katalityczna konwersja metanu parą wodną 

Ze względu na silnie endotermiczny efekt energetyczny w podanych 

wyżej temperaturach procesu reakcja: 

CH4 + 2CO2          2CO + 2H2  ΔH°298= 251,6 kJ 

raczej nie będzie zachodzić ze znaczącą szybkością przemiany. 

A więc gaz po konwersji będzie zawierał: 

- nieskonwertowane: CH4 i H2O, 

- produkty procesu: H2, CO, CO2. 

Znając    i      oraz zakładając stosunek 

 

  można obliczyć skład gazu w stanie równowagi dla 

  zadanego n i danej temperatury. 
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Np. obliczony w ten sposób skład gazu suchego wynosi: 

CH4 - 14,09 % 

H2 - 67,38 % 

CO - 6,75 % 

CO2 - 11,78 % 

100,00 % 

Katalityczna konwersja metanu parą wodną 



- utlenianie CH4 parą wodną biegnie w pewnym oddaleniu od stanu 

równowagi, 

- konwersja CO parą wodną przebiega praktycznie do stanu 

równowagi, 

- aby ograniczyć zawartość metanu w gazie skonwertowanym należy: 

- stosować duży nadmiar pary wodnej, zapobiega też wydzielaniu się 

sadzy, 

- wysoką temperaturę. 

Praktycznie, przy zastosowaniu najaktywniejszych katalizatorów, 

zawartość CH4 w gazie skonwertowanym utrzymuje się na poziomie 

2%. Produkując: 

 - gaz do syntezy metanolu (H2 i CO) stosunek H2O/CH4 utrzymywany 

jest na poziomie 2,5÷3, 

- wodór do syntezy NH3 stosunek H2O/CH4 wynosi 4÷5. 

Katalityczna konwersja metanu parą wodną 



Katalityczna konwersja metanu parą wodną 
Katalizator 

Pierwiastkiem aktywnym w procesie konwersji metanu jest nikiel. 

Początkowo: katalizatorem konwersji był spinel glinowo-magnezowy 

zawierający w swoim składzie do 20% NiO. 

Obecnie: stosowany jest powszechnie nikiel osadzony na nośniku z 

tlenku glinu. W obu przypadkach masę katalizatora formowano w 

pierścienie Raschiga o średnicy i wysokości wynoszącej 14-18 mm, z 

otworem o średnicy ok. 8 mm. Aktualnie masa formowana jest w walce o 

podobnej średnicy i wysokości zawierające 7 wzdłużnych otworów o 

średnicy od 3 do 4 mm. 



Katalityczna konwersja metanu parą wodną 
Katalizator 

Katalizator niklowy jest wrażliwy: 

- na zatrucia siarką, 

- na pracę w zbyt wysokich temperaturach. 

Zatrucia siarką: 

- maksymalna zawartość siarki organicznej i nieorganicznej w gazie 

ziemnym nie może przekraczać 10 mg/Nm3, 

- długotrwała praca katalizatora – poniżej 2-3 mg/Nm3, 

- z obniżeniem temperatury konwersji wrażliwość katalizatora na zatrucia 

siarką rośnie. 

Zatrucia siarką są odwracalne. 



Katalityczna konwersja metanu parą wodną 
Katalizator 

Przegrzanie: 

Aktywność katalizatora wynosi 3 lata, w sprzyjających warunkach nawet 

do 10 lat. 



Katalityczna konwersja metanu parą wodną 
Katalizator 

Gazy syntezowe mogą być zanieczyszczone związkami siarki: 

- nieorganicznymi: siarkowodór, dwutlenek siarki, 

- organicznymi: tlenosiarczek węgla, dwusiarczek węgla, merkaptany. 
 

Metody odsiarczania dzieli się na: 

- metody odsiarczania na mokro: 

za pomocą uwodnionego tlenku żelazowego, 

na węglu aktywnym, 

w roztworach węglanu sodowego (metoda Seaborda), 

w wodnych roztworach metanoloamin, 

w roztworach tioarsenianu sodowego Na4As2S5O3 (metoda Thylox). 



- metody odsiarczania na sucho: 

Katalityczna konwersja metanu parą wodną 
Katalizator 

przy pomocy tlenku cynkowego ZnO. 

Tlenek cynkowy jest środkiem wiążącym siarkowodór 

                H2S + ZnO          ZnS + H2O 

i katalizatorem procesu pomiędzy wodorem i COS, CS2 (400ºC), a 

powstający w procesie H2S wiązany jest ponownie przez ZnO. 

Gdy zawartość siarki w złożu odsiarczającym osiągnie 20-30% wag. 

masę trzeba wymienić na nową. 

Warunkiem stosowania tej metody są niewielkie zasiarczenie gazu 

(obecnie dostarczany gaz ziemny) i kształtki masy odsiarczającej o 

dużym upakowaniu ZnO (ICI). 



Katalityczna konwersja metanu parą wodną 
Katalizator uwodornienia organicznych związków siarki PKH-3 



Katalityczna konwersja metanu parą wodną 
Sorbent cynkowy PSC 



Katalityczna konwersja metanu parą wodną 
Sorbent miedziowo-cynkowy PSMC 

Zastosowanie: 

 

Sorbent miedziowo-cynkowy PSMC przeznaczony jest do procesu głębokiego 

odsiarczania surowców węglowodorowych, stosowanych do otrzymywania 

gazów syntezowych w wytwórniach wodoru, amoniaku i metanolu. Stosowany 

jako uzupełnienie sorbentu cynkowego PSC, eliminuje możliwość przedostania 

się pozostałości związków siarki poza układ odsiarczania w przypadkach gdy: 

 

- w układzie odsiarczania nie ma katalizatora uwodornienia organicznych 

związków siarki, 

-stężenie związków siarki w surowcu jest za niskie do utrzymania katalizatora 

uwodornienia organicznych związków siarki w aktywnej formie siarczkowej, a 

jednocześnie na tyle wysokie, by spowodować utratę aktywności katalizatorów 

reformingu i konwersji tlenku węgla,  

- temperatura pracy sorbentu jest niższa niż 300-350°C. 



Katalityczna konwersja metanu parą wodną 
Sorbent miedziowo-cynkowy PSMC 



Katalityczna konwersja metanu parą wodną 
Stosowanie podwyższonego ciśnienia 

Stosowanie podwyższonego ciśnienia w konwersji metanu parą wodną 

nie ma uzasadnienia teoretycznego, gdyż w wyniku biegnącego procesu 

zwiększa się objętość układu. Ponieważ w praktyce przemysłowej 

pracuje się w oddaleniu od stanu równowagi, istotnego znaczenia 

nabierają korzyści ekonomiczne wynikające z prowadzenia procesu pod 

zwiększonym ciśnieniem: 

- zmniejszenie całej aparatury, 

- oszczędność energii zużywanej na sprężenie gazu do syntezy NH3, 

- lepsza wymiana ciepła - dalej idące wykorzystanie gazów 

skonwertowanych o ok. 80%, 

- zwiększenie szybkości procesu na katalizatorze. 



Katalityczna konwersja metanu parą wodną 
Aparatura 

Rury do bezciśnieniowej konwersji 

Reaktor rurowy 

współprądowy do 

bezciśnieniowej 

konwersji metanu 

parą wodną 



Katalityczna konwersja metanu parą wodną 
Aparatura 

Przekrój rury do ciśnieniowej konwersji 

Reaktor ciśnieniowy ze 

skrzyżowanym 

przepływem ciepła 



Katalityczna konwersja metanu parą wodną 
Zestawianie gazów do syntezy amoniaku 

Na 1 Nm3 CH4 zużywa się 2 kg pary wodnej i 1,3 Nm3 powietrza 

otrzymując 4,7 Nm3 skonwertowanego gazu. 



Katalityczne półspalanie metanu 

CH4 + 1/2 O2         CO + 2H2                              ΔH°298= - 36 kJ 

katalizator – granulowany magnezyt impregnowany NiO 

CO2 9,05% mol. 

CO 20,8% mol. 

H2 58,8% mol. 

CH4 3,2% mol. 

N2 8,2% mol. 



Porównanie katalitycznej konwersji z 

katalitycznym półspalaniem 

Wyszczególnienie Półspalanie Konwersja z 

parą wodną 

Wyprodukowany wodór 

Zużycie CH4 (z ogrzewaniem) 

Zapotrzebowanie pary z zewnątrz 

Zużycie tlenu (95%) 

1000 Nm3 

400 Nm3 

110 kg 

170 Nm3 

1000 Nm3 

460 Nm3 

200 kg 

- 



Katalityczna konwersja CO parą wodną 

CO + H2O          CO2 + H2                             ΔH°298= - 40 kJ 

Jest jakby drugim stopniem konwersji CH4 do H2 dostarczając 

dodatkowych, znaczących ilości wodoru. Jest to też proces wstępnego 

oczyszczania gazów do syntezy NH3 z tlenku węgla. Różnorodność 

 

sprawia, że postulat konwersji metanu bezpośrednio do CO2 wymagałby 

prowadzenia obu procesów w stosunkowo niskich temperaturach, co w 

praktyce przemysłowej, ze wględu na niską szybkość jest nie do 

przyjęcia. W układzie homogenicznym szybkość konwersji CO parą 

wodną jest niewielka, dlatego stosowane są w procesie katalizatory, a 

także dla podwyższenia stopnia konwersji stosowany jest nadmiar pary 

wodnej. 

energetyczna obu procesów CH4 + H2O  CO + 3H2     endo 

          CO + H2O  CO2 + H2       egzo 



Katalityczna konwersja CO parą wodną 
Katalizator wysokotemperaturowy 

Jest to katalizator żelazowy, zawierający ponad 80% Fe2O3, aktywowany 

Cr2O3 (ok. 7%), często z dodatkami MgO, Al2O3 i K2O, formowany w 

ziarna o średnicy nieco ponad 10mm, najczęściej drogą pastylkowania, 

co zwiększa wytrzymałość mechaniczną ziaren. 

Prowadząc proces wobec nadmiaru pary wodnej można na katalizatorze 

żelazowo-chromowym obniżyć stężenie CO w gazach wylotowych do 

ok. 2,5%. Katalizator jest stosunkowo odporny na zatrucie siarką – 

zachowuje aktywność, gdy w gazie do konwersji ilość siarkowodoru nie 

przekracza 0,25 g H2S/Nm3, a siarki organicznej 0,4 g/Nm3. Wytrzymuje 

krótkotrwałą pracę przy 0,5 g H2S/Nm3. Katalizator pracuje kilka lat i 

wymieniany jest zwykle z powodu zbyt wysokiego wzrostu oporów 

przepływu na warstwie. 

Jest aktywny w zakresie temperatur 350-550ºC. 



Katalityczna konwersja CO parą wodną 
Katalizator wysokotemperaturowy TZC-3/1 



Katalityczna konwersja CO parą wodną 
Katalizator niskotemperaturowy 

Jest to katalizator miedziowy pracujący w temperaturach 200-250ºC i przy 

ciśnieniu konwersji 30 at. pozwalający obniżyć zawartość CO w gazach 

po konwersji do 0,2%. Katalizator stosuje się w takich samych ilościach 

jak wysokotemperaturowy, ale gazy idące do konwersji nie mogą 

zawierać więcej niż 10 ppm COS. Wrażliwość miedzi na zatrucie siarką 

powoduje, że osadza się ją zwykle na tlenku cynku, promotorując 

katalizator Al2O3 lub Cr2O3, zapobiegającymi spiekaniu się katalizatora. 

Katalizator wytwarza się metodą współstrącania. 



Katalityczna konwersja CO parą wodną 
Katalizator niskotemperaturowy TMC-3/1, TMC-3/1-K, TMC-3/1-Cs, TMC-3/1-KC 



Katalityczna konwersja CO parą wodną 
Stosowanie podwyższonego ciśnienia 

- Podwyższenie ciśnienia powoduje kilkukrotny wzrost szybkości procesu 

na obu katalizatorach. 

Proces konwersji przebiega bez zmiany objętości, dlatego o stosowaniu 

podwyższonego ciśnienia nie decydują względy równowagowe, ale 

kinetyczne i ekonomiczne. 

- Wzrasta wydajność instalacji przy tych samych wielkościach aparatów. 

- Poprawia się szybkość wymiany ciepła. 

- Produkowana jest para o lepszych parametrach. 

- Nie trzeba sprężać gazów przed procesem usuwania CO2. 

- Wykorzystywane jest bezpośrednio ciśnienie gazu panujące w sieci 

przesyłowej. 



Katalityczna konwersja CO parą wodną 
Aparatura 

Bezciśnieniowy konwertor rurkowy 

Bezciśnieniowy konwertor półkowy, 

dwustopniowy 



Katalityczna konwersja CO parą wodną 
Aparatura 

Ciśnieniowy konwertor rurkowo-półkowy 



Katalityczna konwersja CO parą wodną 
Katalizatory metanizacji tlenków węgla RANG-19 i RANG-19PR 


