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– zgazowanie pozostałości 
naftowych,
– zgazowanie węgla.

Konwersja metanu z parą wod-
ną (ang. steam reforming)
Chemia procesu
Proces ten zachodzi w tem-
peraturze 800-1000oC pod 
ciśnieniem 0,8-3,5 MPa na 
katalizatorze, którym jest 
promotorowany nikiel osa-
dzonym na γ-Al2O3. W tych 
warunkach metan ulega silnej 
endotermicznej  przemianie 
zwanej reformingiem paro-
wym (ang. steam reforming):  

CH4  +  H2O  ⇄  CO  +  3H2

ΔH = +206 KJ/mol.

Równowaga powyższej re-
akcji przesuwa się na prawo 
wraz ze wzrostem tempe-
ratury. Z przedstawionego 
zapisu wynika, że następuje 
również wzrost objętości, co 
oznacza, że podwyższenie 
ciśnienia musi spowodować 
przesunięcie równowagi na 
lewo. Wpływ temperatury  

niu gazu w tlenek węgla. Sto-
sunek objętościowy CO : H2 
można regulować w bardzo 
szerokim zakresie zależnym 
od projektowanego procesu, 
aż nawet do czystego tlenku 
węgla lub czystego wodoru. 
Dla określonych syntez stosu-
nek objętościowy składników 
gazu syntezowego jest nastę-
pujący:
– synteza węglowodorów 
metodą Fischera-Tropscha 
H2 : CO  = 1 : (1,5–3),
– synteza metanolu 
H2 : (CO + 1,5 CO2) = 1 : (2–2,2),
– synteza alkoholi metodą okso 
H2 : CO  = 1 : 1.

Wytwarzanie gazu syntezo-
wego
Mieszanina (CO + H2 > 80% 
obj.) oraz ditlenku węgla sta-
nowi tzw. surowy gaz synte-
zowy, który można uzyskiwać 
przez:
– konwersję węglowodorów 
(metanu) z parą wodną,
– utleniającą konwersje wę-
glowodorów (metanu) z parą 
wodną,

Inny rodzaj gazu otrzymywa-
no w wyniku częściowego 
spalania paliwa węglowego 
(węgla lub koksu). Wprowa-
dzeniu pary wodnej na war-
stwę materiału węglowego 
zawierającego co najmniej 
50% węgla towarzyszą nastę-
pujace reakcje: 

C  +  2H2O  →  CO2  +  2H2

(550 –1050oC)

C  +  H2O  →  CO  +  H2

(↑1200oC).

Stosunek zawartości H2 : CO 
w  surowym gazie syntezo-
wym (ang. syngas) jest zróż-
nicowany i zależy od rodzaju 
surowca węglowego oraz 
sposobu jego przeróbki. W za-
leżności od kierunku wyko-
rzystania gaz syntezowy musi 
mieć inny skład CO : H2. Regu-
lacja składu polega bądź to na  
zwiększeniu zawartości wo-
doru  za pomocą przemiany 
CO + H2O ⇄ CO2 + H2 i usunię-
ciu wytworzonego ditlenku 
węgla, bądź też na wzbogace-

Wprowadzenie
Na początku XX wieku Fritz 
Haber, Carl Bosch i Alwin Mit-
tasch w laboratoriach BASF 
(Badische Anilin und Soda 
Fabrik) w Ludwigshafen za-
projektowali produkcję amo-
niaku z azotu i wodoru. Wodór 
był otrzymywany z gazu wod-
nego, a nieco później w wyni-
ku konwersji parowej.
Gaz wodny otrzymywany był 
w generatorach w których 
działało się parą wodną na 
rozżarzone paliwo (węgiel ka-
mienny lub inne stałe paliwo):

C  +  H2O  →  CO  +  H2

W wyższych temperaturach 
miała miejsce reakcja tlenku 
węgla z parą wodną:

CO  +  H2O  ⇄  CO2  +  H2.

Stwierdzono, że otrzymywa-
nie gazu wodnego jest fawo-
ryzowane w wysokich tem-
peraturach, a szybkość reakcji 
jest znaczna w temperaturze 
1000oC i w wyższych.

Reakcje i procesy katalityczne (cz. XIVa)

Gaz syntezowy i jego przemiany
Zenon Sarbak*

Gaz syntezowy pochodzi z surowców takich jak gaz naturalny, węgiel lub biomasa. Gaz ten jest podstawowym 
źródłem wodoru do syntezy amoniaku, hydrorafinacji i hydrokrakingu oraz  syntez z jego udziałem, źródłem 
tlenku węgla w syntezach organicznych oraz źródłem odpowiednich mieszanin tlenku węgla z wodorem do 
produkcji czystego paliwa węglowodorowego i chemikaliów. Obecnie syntezy oparte na tym gazie zyskały na 
znaczeniu, gdyż istnieje coraz większe światowe zapotrzebowanie na paliwa i produkty chemiczne. W wyniku 
tego zmniejsza się uzależnienie od ropy naftowej. 
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na  stopień przereagowa-
nia przedstawiono na rys. 1, 
a skład równowagowy w zależ-
ności od temperatury na rys. 2.
Jak widać z rys. 2 reakcji kon-
wersji metanu z parą wod-
ną towarzyszy powstawanie 
ditlenku węgla, który jest 
produktem konwersji tlenku 
węgla z parą wodną (ang. wa-
ter-gas shift, WGS):

CO  +  H2O  ⇄  CO2  +  H2

ΔH =  - 41 KJ/mol

Reakcja jest egzotermiczna 
i  wraz ze wzrostem tempera-
tury równowaga przesuwa się 
na lewo, a nadmiar pary wod-
nej powoduje tworzenie się 
ditlenku węgla.

Rys. 1. Wpływ temperatury na konwersję me-
tanu z parą wodną przy równych stosunkach 
objętościowych reagentów [1]

Rys. 2. Skład gazu syntezowego w za-
leżności od temperatury (p=3MP;  
H2O:CH4 = 4:1) [1]
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Linde Gaz Polska Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków 
Telefon: +48.12.643.92.00, Fax: +48.12.643.93.00; www.linde.pl 

Wysoka czystość, dokładność przygotowania i pewność co do składu to 
podstawowe wymagania stawiane gazom specjalnym. Odpowiedzią na 
te wymagania są gazy specjalne HiQ® – gazy czyste i wysokiej jakości 
mieszanki gazowe gwarantujące pewność i niezawodność pomiarów 
i kalibracji. Dla najbardziej wymagających zastosowań oferujemy gazy 
specjalne HiQ®60 o wydłużonym okresie stabilności a także mieszanki 
gwarantowane normami ISO 17025 i ISO Guide 34.

HiQ®. Dla nas liczy się precyzja. We wszystkim, co robimy.

Gazy specjalne HiQ®.
Gwarantujemy właściwą jakość.
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niklu NiAl2O4) (rys.4), które 
trudno poddają się redukcji. 
Natomiast w krystalitach 
bogatych w NiO, tlenek ten 
jest lokuje się w mezoporach 
amorficznego tlenku glinu 
(rys. 5) i krystality te stanowią 
fazę aktywną. W celu stabili-
zacji aktywnych krystalitów 
oraz przeciwdziałania utracie 
aktywności dodaje się do ka-
talizatora odpowiednie pro-
motory.
W innej metodzie współstrą-
cania stosuje się  roztwór azo-
tanu(V) niklu (II) i azotanu(V) 
glinu(III) przy pH = 7 lub nieco 
powyżej i otrzymuje glinian 
niklu(II) (NiAl2O4). Z powsta-
łych po wysuszeniu prepara-
tów formuje się tabletki oraz  
poddaje suszeniu i kalcynacji. 
Charakterystykę tekstury tego 
katalizatora przedstawiono 
na rys. 6. 

zarówno metodą współstrąca-
nia jak i na drodze impregna-
cji. W najprostszym przypadku 
łączy się w  środowisku zasa-
dowym roztwór  azotanu(V) 
niklu(II) i bardzo drobno 
zmielone cząstki uwodnione-
go tlenku glinu, a następnie 
otrzymany produkt poddaje 
się przemywaniu, suszeniu, ta-
bletkowaniu lub wytłaczaniu, 
a później kalcynowaniu i  re-
dukcji [3]. Po procesie kalcy-
nacji powstaje mieszanina za-
wierająca krystality bogate lub 
ubogie w  tlenk niklu(II) (NiO), 
co schematycznie przedsta-
wiono na rys. 3a, podczas gdy 
redukcja NiO prowadzi do 
stopniowej przemiany tlenku 
w metal (rys. 3b). 
 Wykazano [4-6], że w krystali-
tach ubogich w NiO tworzy się 
faza powierzchniowych spine-
li niklowo-glinowych (gliniany 

ze względu na potencjalnie 
możliwe reakcje uboczne (kra-
king termiczny i  katalityczny) 
wymaga katalizatorów po-
zbawionych funkcji kwasowej 
umiejscowionych na wlocie 
do reaktora. Taki katalizator 
zawiera zwykle  1,0–1,5 % mas. 
K2O. Pod warstwą tego katali-
zatora jest następna zawierają-
ca niealkalizowany katalizator. 
W  zastosowanych warunkach, 
zachodzi odparowanie K2O 
z  warstwy katalizatora. Z tego 
powodu w  przypadku użycia 
ciężkich frakcji surowca druga 
warstwa katalizatora zawiera 
 0,3–0,5  % mas. K2O. Alkalizo-
wanie katalizatora przepro-
wadza się dodając podczas 
preparatyki do substratów 
odpowiednią ilość roztworu 
KNO3.

Katalizatory 
Jak wynika z przedstawione-
go opisu konwersja metanu 
z parą wodną ustalenie me-
chanizmu reakcji jest bardzo  
trudne, z  powodu przebiegu 
różnorodnych reakcji oraz sto-
sowania różnych katalizato-
rów. W reakcji konwersji meta-
nu z parą wodną wykorzystuje 
się głównie katalizatory niklo-
we naniesione na nośnik [2]. 
Katalizatory te otrzymuje się 

W opisanym procesie po-
wstaje surowy gaz syntezowy 
o  stosunku objętościowym  
H2 : CO ≈ 3:1, który jest uży-
teczny w syntezie amoniaku. 
Natomiast do syntez orga-
nicznych potrzebny jest gaz 
o mniejszej zawartości wodo-
ru, od 1 : 1 do 1 : (2–2,2), który 
uzyskuje się  przez dodawa-
nie do pary wodnej ditlenku 
węgla: 

CH4  +  CO2  ⇄  2CO  +  H2

ΔH =  +247 KJ/mol.

W odpowiednio wysokiej 
temperaturze reakcja ta prze-
suwa się w stronę tworzenia 
CO. Jest ona wolniejsza od re-
akcji głównej.
Drugą ewentualnością uzy-
skania pożądanego stosunku 
H2 : CO jest  poddanie paro-
wej konwersji alifatycznych 
ciekłych węglowodorów (ang. 
naphta steam reforming)

CnH2n+2 + nH2O → nCO + (2n + 1)H2

dla n≧5

Użycie aromatycznych cie-
kłych węglowodorów nie jest 
stosowane z powodu wielu re-
akcji ubocznych. Malejący sze-
reg aktywności w reformingu 
parowym węglowodorów ali-
fatycznych jest następujący:

cykloheksan > trimetylobutan 
> n-butan > n-heptan  

> etan > metan

Jak widać metan ulega naj-
trudniej reakcji, gdyż w tym 
związku wiązanie C-H jest naj-
mocniejsze. Jednakże w  celu 
otrzymania surowego gazu 
syntezowego najlepiej jako 
surowca użyć oczyszczonego 
wysokometanowego gazu 
ziemnego. Omawiany proces 

Rys. 3. Model katalizatora kalcynowanego – a) i jego stan 
podczas redukcji – b)

Rys. 4. Spinel: struktura z oznaczonymi lukami okta- (x) i tetraedrycznymi (•) – a) 
oraz komórka elementarna z jonami metalu np. niklu (czarne kulki) w koordynacji okta-
edrycznej, jonami glinu w koordynacji tetraedrycznej (średnie kulki) oraz jony tlenkowe 
(duże kulki) – b) [7,8]

(a)

(b)

NiO · xAl2O3

Al2O3 · y NiO

Ni

a)

X

b)
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rem około 8 mm lub w walce 
o  podobnych rozmiarach 
zawierające szereg otworów 
o rozmiarze 3–4 mm (rys. 7b). 
Stosuje się również katali-
zatory w postaci pierścieni 
z wewnętrznymi przegrodami 
(rys. 7c).
– dobór odpowiednich nośni-
ków;
Nośniki uformowane w kształt-
ki podobnie jak katalizatory 
powinny być odporne na 
szok termiczny i na ścieranie 
(kruszenie). Zapewniają to 

Podobne katalizatory można 
preparować przez impregno-
wanie gotowych kształtek 
(tabletek, wytłoczek i innych) 
nośnika oraz następne ich su-
szenie i kalcynację. 
Jak już wcześniej podano 
katalizatory w procesie kon-
wersji metanu z parą wodną 
pracują w wysokich tempera-
turach. Z tego powodu muszą 
być odporne zarówno na tem-
peratury jak i wykazywać od-
porność mechaniczną, głów-
nie na ścieranie. W wysokich 
temoperaturach dyfuzja jest 
procesem limitującym szyb-
kość reakcji i z tego względu 
uwaga musi być skierowa-
na na kształt uformowanych 
katalizatorów, ich rozmiar 
i  rozmiar porów, Katalizatory 
z małymi rozmiarami i dużą 
powierzchnią właściwą nie są 
preferowane, gdyż zawiera-
ją pory o małych rozmiarach 
i  powodują duży spadek ci-
śnienia w reaktorze. Takie ka-
talizatory ograniczają również 
dyfuzję, przez co hamowana 
jest szybka reakcje reformin-
gu parowego. Powyższe nie-
dogodności można ominąć 
biorąc pod uwagę [9]:
– kształt uformowanych kata-
lizatorów;
Zwykle kształtki katalizatora 
uformowane są tak aby zmi-
nimalizować spadek ciśnie-
nia w  reaktorze, czyli stawiać 
mały opór dla strumienia ga-
zów. Kształtki powinny mieć 
również dobrze rozwiniętą 
powierzchnię oraz być odpor-
ne na ciśnienie i temperaturę. 
Pod wieloma względami wy-
magane warunki spełniają ka-
talizatory uformowane w pier-
ścienie Raschiga (rys.  7a) 
o  średnicy i  wysokości wy-
noszącej 14–18 mm z  otwo-

Rys. 5. Izoterma adsorpcji-desorpcji azotu – a) i rozkład objętości porów w zależności od 
ich rozmiaru – b) mezoporowatego Al2O3

Rys. 6. Izoterma adsorpcji-desorpcji azotu – a) i rozkład objętości porów w zależności od 
ich rozmiaru – b) na glinianie niklu(II)

α-tlenek glinu i tworzywa ce-
ramiczne np. glinian magne-
zu (MgAl2O4), glinian wapnia 
(CaAl2O4) oraz glinian wapnia 
w którym część jonów glinu 
zastąpiono jonami tytanu. 
Tekstuę glinianu magnezu 
otrzymanego metodą współ-
strącania przedstawiono na 
rys. 8.  
Tlenek glinu oraz zaliczany 
do grupy materiałów cera-
micznych glinian magnezu 
charakteryzują się przez długi 
okres wysoką odpornością na 

kruszenie. Natomiast w  przy-
padku twardego cementu 
jakim jest  glinian wapnia ob-
serwuje się początkowo wy-
soką odporność na kruszenie, 
która jednakże ulega znacz-
nemu osłabieniu w procesie 
wysokociśnieniowym. W tych 
warunkach tlenek węgla re-
aguje z wapniem i  powoduje 
zerwanie wiązań zapewniają-
cych odporność  na kruszenie. 
Z tego powodu opisywany 
nośnik stosuje się tylko w ni-
skociśnieniowym procesie. 
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Stwierdzono, że użycie glinia-
nu wapnia zawierającego jony 
tytanu jako ceramicznego 
nośnika zapewnia dobrą od-
porność na kruszenie. Należy 
zaznaczyć, że wymienione 
nośniki nie mogą zawierać 
domieszki krzemionki, gdyż 
krzem ulega odparowaniu 
w  trakcie procesu, co powo-
duje utratę odporności na 
kruszenie.
– umiejscowienie katalizatora 
w reaktorze;
Katalizator zwykle umieszcza 
się przy wlocie do reaktora 
tak aby zapewnić najwyższą 
aktywność oraz długi czas 
życia wynoszący około 3 lat, 
a w  sprzyjających warunkach 
nawet do 10 lat. 
– zastosowanie katalizatora 
odpowiedniego dla danego 
surowca i reaktora, zgodnie 
z   zaleceniem wytwórcy lub li-
cencjodawcy;
Szczególnie należy kontro-
lować temperaturę procesu, 
gdyż przegrzanie powoduje 
dezaktywcję katalizatora, zwią-
zaną ze spiekaniem aktywnych 
komponentów katalizatora 
i zatykaniem porów (rys. 9).

Mechanizm procesu
Mechanizm reakcji konwersji 
metanu z parą wodną prze-
biega na centrach aktywnych 
krystalitów niklowych, ale nie 

Rys. 7. Kształt uformowanych katalizatorów do konwersji metanu z parą wodną [3,10]

Rys. 8. Izoterma adsorpcji-desorpcji azotu – a) i rozkład objętości porów w zależności od 
ich rozmiaru – b) na glinianie magnezu (II)

Rys. 9. Wpływ temperatury na przebieg procesu konwersja metanu z parą wodną [10]

został do tej pory w pełni wy-
jaśnony. Na podstawie badań 
stwierdzono [4], że na nośni-
kach takich jak tlenek glinu 

lub tlenek magnezu woda jest 
dysocjacyjnie adsorbowana 
w postaci grup hydroksylo-
wych (rys. 10). Wykazano, że 

również chemisorbowany są 
metan i wodór oraz powsta-
ją powierzchniowe ugrupo-
wania CH2O a nawet CH2OH 

a) b) c)

odwracalna aktywacja po
kilkugodzinnym przegrzaniu

nieodwracalny spadek,
spieczenia katalizatora
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Engeenering, Kellog Brown 
& Root, Krupp-Uchde., Seals, 
Synetix i Technip.

Dezaktywacja katalizatorów
W każym procesie stosują-
cym katalizatory z biegiem  
aktywność katalityczna może 
ulec obniżeniu. Dezaktywacja 
katalizatorów stosowanych 
w wytwarzaniu gazu synte-
zowego na drodze konwersji 
metanu z parą wodną, której 
towarzyszą reakcje uboczne 
zachodzi w wyniku:
– selektywnego zatruwania 
centrów aktywnych kataliza-
tora;
Katalizatory niklowe używa-
ne w omawianym procesie są 
szczególnie wrażliwe na zatru-
cie związkami siarki, którymi 
są występujące w gazie ziem-
nym związki  nieorganiczne 

i  CHO. Można więc zakładać, 
że nośnik odgrywa ważną rolę 
w przebiegu omawianego 
procesu.
Natomiast w konwersji tlenku 
węgla z parą wodną przebie-
gającej na katalizatorze za-
proponowany został poniżej 
przedstawiony mechanizm 
(rys.11), w którym etap 5 limi-
tuje cały proces. Na szybkość 
omawianej reakcji ma duży 
wpływ dyfuzja metanu w po-
rach katalizatora. 
W praktyce przemysłowej 
katalizatory do reformingu 
parowego dostarczane są 
przez producentów z BASF, 
Haldor Topsoe, United Ca-
talysts i Dycat International, 
natomiast licenconodawcami 
są ABB Lummus Global, Davy 
Process Tech., Foster Whe-
eler, Haldor Topsoe, Jacobs 

Rys. 10. Oddziaływanie substratów z powierzchnią nośni-
ka w konwersji metanu z parą wodną [4]

Rys. 11. Oddziaływanie substratów z powierzchnią katali-
zatora w konwersji metanu z parą wodną [4]

Szkolenia:
- ISO/IEC 17025 - System zarządzania i kompetencje techniczne laboratoriów
- Spójność pomiarowa i wzorcowanie wyposażenia
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na. Wówczas w celu usunięcia 
osadu węglowego przez war-
stwę katalizatora przepuszcza 
się w temperaturze 700oC lub 
nieco wyższej parę wodną 
tak długo aż na wylocie reak-
tora stężenie ditlenku węgla 
będzie bardzo niskie. W przy-
padku  wprowadzenia do pary 
wodnej strumienia powietrza 
temperaturę należy obniżyć 
do 450oC. W tym przypadku 
prócz utlenienia depozytu 
węglowego może nastąpić 
utlenienie niklu.
Regenerację katalizatora 
zatrutego związkami siarki 
przeprowadza się parą wod-
ną w  temperaturze 700oC. 
Nie należy w tym przypadku 
stosować powietrza, gdyż 
powstający ditlenek siarki po-
woduje tworzenie się na ka-
talizatorze siarczanów, które 
nieodwracalnie go niszczą.

Instalacja przemysłowa
Jak zaznaczono we wstępie  re-
forming parowy została opisa-
na już w latach 20. XX wieku, ale 
dopiero w 1931 roku urucho-
miono w USA (Bayway i   Baton 
Rouge) przez firmę Standard Oil 
of New Jersey (później Exxon) 
instalację do produkcji wodo-
ru. Od tego czasu następował 
szybki przemysłowy rozwój tej 
metody [1].
Instalacja konwersji metanu 
z parą wodną, której schemat 
przedstawiono na rys.12, wy-
korzystuje wysokometanowy 
gaz ziemny, poddany wcze-
śniej odsiarczaniu.

* Prof. Zenon Sarbak, Wydział 
Chemii, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza, Poznań, 
sarbak@amu.edu.pl

Rys. 12. Schemat części instalacji do katalitycznej konwersji metanu z parą wodną: 
sprężarka – 1, komora utylizacji ciepła spalin – 2, konwertor rurowy – 3, dopalacz ka-
talityczny – 4 [1]

siarki jak np. siarkowodór 
(H2S), tlenosirczek węgla (fos-
gen) (COS), disiarczek węgla 
(CS2). Poza tym występuje 
ditlenek siarki (SO2). W  ga-
zie ziemnym stwierdzono 
również obecność związków 
organicznych siarki, głównie 
merkaptanów (R-SH), siarcz-
ków (R-S-R) i disiarczków  
(R-S-S-R). Długotrwała pra-
ca katalizatora wymaga aby 
maksymalne stężenie siarki 
(nieorganicznej i organicz-
nej) było poniżej 2-3 mg/m3. 
Innymi silnymi truciznami 
katalizatorów niklowych są 
związki aresnu, związki alka-
liczne i  chlorki. W  przypad-
ku chlorków ich zawartość 
nie powinna być wyższa niż 
1000 ppm.
– pokrycia powierzchni katali-
zatora depozytem węglowym;
Wykazano, że niepożądany-
mi reakcjami ubocznymi są te, 

które prowadzą do depozytów 
węglowych powodujących 
dezaktywację katalizatora. 
Głównymi reakcjami powodu-
jącymi osadzanie się tzw. koksu 
na powierzchni katalizatorów 
zgazowania metanu są:
•  redukcja tlenku węgla:

CO  +  H2  ⇄  C  +  H2O
ΔH = -131KJ/mol

•  dysproporcjonowanie tlen-
ku węgla (tzw. reakcja Boudo-
uarda):

2CO  ⇄  C  +  CO2

ΔH =  -172 KJ/mol

•  rozkład metanu:

CH4  ⇄  C  +  2H2

ΔH =  +75 KJ/mol.

– blokowamie porów kataliza-
tora;

Stwierdzono, że związki ołowiu 
i krzemionka zatykają pory ka-
talizatora, a zatem i centra ka-
talitycznie aktywne, które tam 
się znajdują. Z tego powodu jej 
zawartość musi być utrzymy-
wana poniżej 0,3%mas.
– spiekania komponentów ka-
talizatora;
Wykazano, że krystality ni-
klu naniesione na odporny 
termicznie nośnik ulegają 
wzrostowi w zakresie tem-
peratur 700–800oC. W przy-
padku mikroporowatego no-
śnika wzrost taki powoduje 
zatykanie porów i w efekcie 
wyeliminowanie z działania 
katalitycznego tam zlokalizo-
wanych centrów aktywnych. 

Regeneracja 
Regeneracja katalizatora ma 
tylko sens w przypadku gdy 
stwierdzono, że struktura ka-
talizatora nie została zniszczo-

Gazy spalinowe
Gaz ziemny

Woda 
kotłowa

Gaz do 
konwersji CO

Para

Powietrze

1 3

4

a

b

2

5

c


