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Reformarea catalitică cu abur (vapori de apă)
Hidrocarburile (în special metanul) sunt utilizate la obţinerea hidrogenului

prin reformare catalitică cu vapori de apă.

În prima etapă, cu ajutorul aburului, la o temperatură de circa 450-500°C şi

presiune de 25-30 bar, hidrocarburile mai complexe se descompun în metan,

hidrogen, monoxid de carbon precum şi bioxid de carbon. A doua etapă implică

reformarea metanului, acesta va intra în reacţie cu apa cu ajutorul unui catalizator

pe bază de nichel la o temperatură de 800 - 900°C şi o presiune de 25 – 30 bar

rezultând gazul de sinteză. Deoarece aceşti catalizatori sunt deosebit de sensibili

la compuşi pe bază de sulf şi halogeni, mai ales clor, în practică, de obicei se

cuplează înaintea reformerului o unitate de rafinare.

Electroliza apei
Obţinerea hidrogenului din apă a fost pentru prima dată evidenţiată

de chimistul german Johann Wilhelm Ritter în jurul anului 1800, şi pare, pe
termen lung, a fi singurul procedeu raţional, deoarece în cursul procesului nu
se emite CO2. Ca exemplu se poate aminti electroliza în mediu bazic, care
datorită preţurilor mici este utilizată adeseori în combinaţie cu centrale
hidroelectrice în Norvegia şi Islanda. Reacţia are loc într-un recipient umplut cu
electrolit bun conductor de curent (sare, acid, bază), în care se găsesc doi
electrozi printre care circulă un curent continuu. Procesul poate fi descris prin
două reacţii parţiale ce au loc la catod şi anod.

CH4+H2O  CO +3 H2

CO + H2O  CO2 +H2

CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2

H2O  1/2O2 +H2



Layout for 4000 Nm3/h indoorplant (20 MW)



Hidrogen:
• 1 kg ↔ 11,1 Nm3↔ 33,3 kWh (LHV)
• Densitate energetică mare raportată la masă:   1    kg  H2 = 3,77 l 

benzină
• Densitate energetica mică raportată la volum:  1 Nm3 H2 = 0,34 l 

benzină
Hidrogen din electoliza apei:
• 1 Nm3 H2↔ ± 5 kWh
• 1 MW (electrolizor) ↔ 200 Nm3/h H2↔ ± 18 kg/h H2

• ± 55kWh electricitate → 1kg H2↔11,1Nm3↔ ± 10 l H2O
Generare de electicitate cu pile de combustie (η = ±50%):
• 1 kg H2 → 16 kWh
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“Culorile” 
hidrogenului



1 AZOMURES
2 CHIMCOMPLEX/OLTCHIM
3 ERDEMIR – TARGOVISTE (OTELINOX) 
4 HOEGANAES BUZAU 
5 INTERAGRO
6 LIBERTY GALAȚI 
7 LUKOIL – PETROTEL PLOIESTI 
8 PETROM – OMV
9 PETROMIDIA NAVODARI 
10 SAINT GOBAIN CALARASI

Producatori de hidrogen in Romania



Hidrogenul in amestec cu gazele naturale



Rolul infrastructurii de gaze in sectorul energetic!



Conductele care

transportă hidrogen gazos

sunt fezabile din punct de

vedere tehnic și funcționează

de ani buni în diverse locații,

inclusiv în SUA, Germania*,

Olanda, Franța și Belgia.

Transportul hidrogenului prin conducte

* conductă de 168-273 mm diametru la 25 bar şi o lungime de 215 km la 
combinatul chimic Hüls din 1938



Materiale metalice pot suferi fragilitate în mediile de hidrogen

gazos.

Acestea includ oțelurile (în special oțelurile cu rezistență ridicată),

oțelul inoxidabil și aliajele de nichel.

Infrastructura de transport hidrogen și hidrogen în amestec cu gaze naturale

Materiale metalice



Coduri, standarde și calități*

Țeava trebuie fabricată în conformitate cu toate prevederile celei mai recente

ediții a API Specification 5L, cu excepția cazului în care poate fi modificat de

cerințele suplimentare menționate în acest document.

Clasele specifice API 5L de oțeluri microaliate permise pentru conductele de

hidrogen sunt X42 și X52**.

** De la începutul anilor 1990, o cantitate semnificativă de țevi de oțel microaliat din clasa API 5L X52 a fost utilizată pentru a transporta hidrogen gazos la o presiune mai mare de 
7 MPa (1000 psi).

*Sursa: EIGA (European Industrial Gases Association), Hydrogen transportation pipelines, IGC Doc 121/04/E, Globally Harmonised Document



Hydrogen Enhanced Decohesion (HEDE),

Hidrogenul slăbește legătura

Hydrogen Enhanced Localised Plasticity (HELP)

Hidrogenul promovează plasticitatea locală (în masă)

Hydrogen-enhanced stress-induced vacancy  (HESIV)

Hidorgenul sporește formarea locurilor vacante 

Sursa: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abb6152

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abb6152


Material, denumire tehnică,

denumire comercială

Metale Aluminu A

Oțel carbon A

Fier turnat / ductil A

Oțel 304 A

Oțel 316 A

Materiale

plastice,

elastomeri,

piele.

Acetal C

Buna A

CSM (Hypalon) A

EPR, EPDM B

Fluorocarbon N

Fluoroelastomer (FKM) A

Geolast A

Hastelloy C A

TPE A

Piele N

Nitrile (TS) A

Nitrile (TPE) A

Nylon B

Policloropren A

Polipropilena A

PTFE A

PVDF A

Santoprene A

UHMWPE A

A: Excelentă,

B: Bună,

C: Satisfăcător-slabă,

D: Nerecomandată

N: nu sunt date

Compatibilitatea chimică a hidrogenului cu diverse materiale 



Având în vedere
diferențele semnificative
dintre proprietățile fizice și
chimice ale gazelor naturale
(reprezentate aici de metan
pur, CH4) și hidrogen, trecerea
de la gazele naturale la
amestecurile de gaze
naturale/hidrogen sau chiar
hidrogen pur poate afecta
procesele de ardere din
aparatele rezidențiale și
comerciale în termeni de
performanță, dar și din punct
de vedere al siguranței.





Amestecarea hidrogenului cu gazele naturale are influențe asupra

principalelor proprietăți calitative ale combustibilului gazos, a temperaturilor

de ardere, a vitezei de ardere laminare, a formării poluanților (CO, NOx), a

aspectelor legate de siguranță și a impactului controlului combustiei.

Hidrogenul are un impact semnificativ asupra dinamicii flăcării. Chimia

variată a combustiei și viteza diferită a flăcării influențează, de asemenea,

emisiile de poluanți, temperatura arzătorului și durata de viață a arzătorului.



Toleranța hidrogenului în rețelele de gaze naturale: 
• verde - amestec de hidrogen este inofensiv, 
• galben – sunt necesare determinări de bază, dar amestecul 

de hidrogen nu este exclus tehnic, 

• gri - amestec de hidrogen este posibil doar după verificarea 
tehnică, 

• albastru – cunoștințe insuficiente, 



Exemple de proiecte privind amestecarea hidrogenului cu gazele

naturale din Uniunea Europeană

1. Proiectul “NATURALHY”

2. Proiectul “HIPS-NET”

3. Proiectul “THyGA”

4. Proiectul “HIGGS”

5. Proiectul “European hydrogen backbone”



The European Hydrogen Backbone (EHB) initiative



• Cartea indicată prezintă 24 de proiecte din 8 țări, 3 continente.

• Proiectele, în funcție de scop și participanți/parteneri,

au avut bugete între 2,5 milioane Euro la 17 milioane Euro.

• Potrivit estimărilor analizate, o rețeaua modernizată care să poată

transporta mai mult de 1 130 TWh de hidrogen în Europa până în 2040

ar urma să coste între 27 și 64 miliarde EUR.
Source: The Gas for Climate consortium



(1) conversia pentru amestecuri, transportul unui mix; 

(2) reconversia la hidrogen 100%; 

(3) conversia parțială, subsisteme/microrețele mixte 

sau hidrogen 100%; și 

(4) sistem/e complet noi, independente de actuala 

infrastructură de gaze naturale

Scenarii pentru România





✓ Momentul zero: 
• știm că se va putea face, 
• știm cu cine se poate face, 
• știm unde și ce s-a făcut.

✓ Analiză amănunțită:
• consultarea stakeholderilor,
• analiza amănunțită a (fezabilității) scenariilor, 
• varianta cea mai plauzibilă. 

➢ Măsuri de implementare, sunt de natură :

• tehnică, 
• legislativă (în special reglementare), 
• cercetare-dezvoltare-inovare. 

✓ Au inceput demonstrații în proiecte pilot !



Va mulțumesc și vă aștept și la ICMET Craiova!


