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Wodór –  
wyzwania stojące  
przed detekcją gazów  

Wodór jest postrzegany jako kluczowy element udanej transformacji energetycznej. Aby spełnić cele klimatyczne jednocześnie wykorzystując 
potencjał biznesowy, wiele krajów opracowało własne strategie wodorowe. Wykorzystanie tego związku wymaga jednak uwzględnienia  
pewnych aspektów bezpieczeństwa.

PRODUKCJA, MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT:
Wodór można produkować z różnych źródeł pierwotnych. Obecne 
trendy wskazują, że wodór może odegrać decydującą rolę w sys-
temach energetycznych przyszłości. Ze względu na swoją niską 
objętościową gęstość energii, wodór jest skraplany lub wiązany 
w kawernach solnych jako gaz sprężony, np. w postaci wodorków 
metali. Wiele z tych zagadnień nadal znajduje się w fazie badań  
i rozwoju. Wodór jest głównie transportowany ciężarówkami w posta-
ci gazu sprężonego lub skroplonego oraz rurociągami wodorowymi 
lub rurociągami dla mieszanek z gazem ziemnym.

ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA WODORU
 
OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA: 
Głównym zagrożeniem związanym z wodorem jest możliwość spowodo-
wania wybuchu. Wodór jest jedynym gazem sklasyfikowanym w grupie 
wybuchowości IIC i klasie temperaturowej T1. Sprzęt musi więc być 
odpowiedni i stosownie dopuszczony do użycia w tych strefach Ex.

Wycieki:
Z uwagi niewielkie cząsteczki i niską lepkość, wodór może szyb-
ko ulatniać się z rurociągów i zbiorników. Poza prawidłową budową 
i wykonaniem, instalacje wymagają regularnych konserwacji  

i przeglądów. Stacjonarne systemy detekcji gazu i systemy wczesne-
go ostrzegania zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.

Przenikanie:
Wodór jest najmniejszą ze wszystkich cząsteczek i może z łatwością 
przenikać przez materiały. Wodór jest jednak od wieków magazy-
nowany, transportowany i używany. Stosowny wybór, postępowanie  
i konserwacja materiałów mają krytyczne znaczenie.

Alarmy CO:
Czujniki tlenka węgla (CO) posiadają czułość skrośną na wodór. 
Aby zredukować do minimum czułości skrośne lub fałszywe alarmy, 
czujniki CO w bliskim sąsiedztwie wodoru wymagają kompensacji. 
Bez kompensacji, wodór będzie powodował aktywację fałszywych 
alarmów dla CO. Dräger oferuje czujniki CO z kompensacją wodoru.

Chmury gazu:
Amoniak, metan i wodór posiadają niższą gęstość od powietrza i jeśli 
nastąpi wyciek, tworzą chmury gazu przy sufitach. Systemy detekcji 
gazu są więc zwykle instalowane powyżej. Mieszaniny metanowo-
wodorowe mogą tworzyć chmury wodoru powyżej metanu. Detek-
tory wodoru należy nadal instalować powyżej, zaś detektory (IR) 
metanu poniżej potencjalnych chmur wodoru. Opcjonalnie można 
też zastosować czujniki CatEx.



WODÓR – WYZWANIA STOJĄCE PRZED DETEKCJĄ GAZÓW

Bezwonny: 
Wodór jest nie tylko bezbarwny, ale również bezwonny i niewy-
czuwalny przez człowieka. Tylko systemy detekcji gazu i wycieków 
umożliwiają niezawodną detekcję wodoru.

Niewidoczny płomień: 
Płomienie wodoru są jasnoniebieskie i w świetle dziennym niewido-
czne lub ledwo widoczne. Systemy detekcji płomienia niezawodnie 
ostrzegają przed pożarami węglowodorowymi i wodorowymi. 

Detektor jednogazowy
Dräger Pac® 8500

Detektor gazów palnych
Dräger PEX 3000

Detektor wielogazowy
Dräger X-am® 5600

Detektor płomieni
Flame 2700 (Multi-IR)

Detektor wielogazowy
Dräger X-am® 8000

Ultradźwiękowy detektor 
wycieków
Polytron 8900 UGLD

Detektor bezprzewodowy
Polytron 6100 EC WL

System sterujący
REGARD 7000

PRZENOŚNA DETEKCJA GAZU
STACJONARNA DETEKCJA GAZU / 
DETEKTOR BEZPRZEWODOWY / SYSTEM STERUJĄCY

SYSTEMY DETEKCJI I ROZWIĄZANIA DLA STRATEGII WODOROWYCH
Tym szczególnym wyzwaniom dla bezpieczeństwa można sprostać poprzez odpowiedni dobór sprzętu, materiałów i środków ochronnych. 
Dräger dostarcza kompleksowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa: od detektorów przenośnych do stacjonarnych systemów detekcji 
gazu oraz pożarów, od doradztwa i planowania projektów po usługi konserwacyjne. W wypadku wszelkich pytań, prosimy o kontakt z lokal-
nym biurem firmy Dräger.

Detektor gazów palnych
Dräger PointGard 2200

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy

www.draeger.com

Kontakt z lokalnym 
przedstawicielem 
handlowym pod adresem:
www.draeger.com/contact


