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Wstęp
Niniejszy przewodnik ma na celu przybliżenie mechanizmów trwającej
transformacji energetycznej i wprowadzenia wodoru do polskiej gospodarki
jako nośnika energii zastępującego paliwa węglowodorowe. Prezentuje
podstawowe informacje o zagrożeniach towarzyszących technologiom,
omawia główne przyczyny wypadków oraz metodologię oceny zagrożeń. 

Stosowanie wodoru, jak w przypadku każdego rodzaju paliwa, niesie ze sobą
określone ryzyka. Ich rozpoznanie i zrozumienie są więc kluczowe dla
wypracowania bezpiecznych praktyk produkcji, magazynowania i eksploatacji
paliwa, które jest obecnie jedną z najbardziej obiecujących alternatyw dla
paliw kopalnych. Każdy z trzech etapów użytkowania wodoru ma własną
specyfikę i wymaga stosowania technologii i materiałów nowatorskich.
Poznajmy je oraz towarzyszące im dobre praktyki, które uczynią powszechnym
paliwo używane dotychczas w misjach kosmicznych. 
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Właściwości
fizykochemiczne
wodoru



Czysty gazowy wodór (H₂) jest bezbarwny,
bezwonny i niewykrywalny w żadnym stężeniu
ludzkimi zmysłami. Tym samym, odpowiednie
oprzyrządowanie do wykrywania wodoru oraz
kontrola jego użytkowania mają kluczowe
znaczenie dla bezpieczeństwa instalacji.

Tym bardziej, że w przypadku wodoru
niemożliwe jest stosowanie związków takich jak
merkaptany, które są używane do nawaniania
gazu ziemnego (metanu), ponieważ zawierają
siarkę, która zatruwałaby ogniwa paliwowe w
pojazdach (FCEV).

Chociaż wodór jest nietoksyczny, jest
klasyfikowany jako prosty środek duszący i może
spowodować uduszenie poprzez rozcieńczenie
tlenu niezbędnego do oddychania. Atmosfera
zawierająca tlen w stężeniu mniejszym niż 19,5%
objętości jest uważana za ubogą. 

Należy zauważyć, że w operacjach wodorowych
często wykorzystuje się obojętne gazy, takie jak
azot i hel, które są duszące i mogą stanowić
dodatkowe zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. 

W zamkniętych lub ograniczonych barierami
przestrzeniach małe przecieki stwarzają
niewielkie niebezpieczeństwo uduszenia. Duże
przecieki mogą jednak stwarzać poważne
problemy, ponieważ wodór szybko dyfunduje,
wypełniając daną objętość zamkniętą. 

Jednocześnie, zagrożenie uduszeniem w
nieograniczonych, otwartych obszarach, gdzie
występuje dobre przewietrzanie jest znikome ze
względu na dużą prężność oraz dyfuzyjność
wodoru.

To naturalne, że porównujemy wodór do paliw węglowodorowych, w których skład wchodzi w postaci
związanej chemicznie, a z których właściwościami jesteśmy od lat dobrze zaznajomieni. Wszystkie paliwa
węglowodorowe to molekularne kombinacje atomów węgla i wodoru. Istnieją tysiące rodzajów związków
węglowodorowych, z których każdy ma specyficzną kombinację atomów o unikalnej geometrii. 

Właściwości
fizykochemiczne 

ZAPACH, 
KOLOR I SMAK
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1. TOKSYCZNOŚĆ3.

2.
Wodór w fazie gazowej jest bardziej dyfuzyjny i w
większości warunków ma wyższą prężność niż
pary benzyny, propan czy metan, a zatem ma
tendencję do szybszego rozpraszania się po
uwolnieniu. Jedynym wyjątkiem są kriogeniczne
uwolnienia wodoru, gdzie początkowo
utworzona bardzo zimna chmura par może być
gęstsza niż otaczające powietrze.

DYSPRESJA
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Szeroki zakres palności mieszanin wodorowo-
powietrznych w porównaniu z innymi
węglowodorami jest istotnym zagrożeniem (jedynie
acetylen ma szersze granice: 2,3-100% - zgodnie z
PN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-03). Tym
samym, chmura gazowego wodoru może osiągnąć
większą objętość niż chmura metanu utworzona w
podobnych warunkach uwalniania, z praktycznie
niemożliwym do osiągniecia przekroczeniem górnej
granicy palności (UFL). 

W awaryjnych sytuacjach podstawowe znaczenie
ma dolna granica palności (LFL), ponieważ często
występują źródła zapłonu o wystarczającej energii,
aby zapalić mieszankę paliwowo-powietrzną po
osiągnięciu granic palności. Różnice w LFL rzędu
kilku procent między wykazanymi substancjami nie
mają większego znaczenia – LFL jest bardzo szybko
osiągana przez każdą z nich w ograniczonych lub
zamkniętych przestrzeniach przy nieodpowiedniej
wentylacji lub jej braku.

W pewnych okolicznościach (np. uwalniania przy
niskim ciśnieniu) charakterystyka dyspersji wodoru
może zmniejszać prawdopodobieństwo powstania
palnej mieszaniny w porównaniu z innymi paliwami.
Ponadto, 4% obj. dolnej granicy palności dla
wodoru dotyczy tylko płomieni rozchodzących się
w górę. Eksperymenty wykazały, że w przypadku
płomieni rozchodzących się w dół wymagane jest
od 9 do 10% obj. wodoru. W przypadku metanu
różnica między dolną granicą palności dla płomieni
rozchodzących się w górę i w dół jest mniejsza -
5,3% obj. w porównaniu z 5,6% obj.

W realnych sytuacjach uwolnienia niższa
minimalna energia zapłonu dla wodoru może nie
być tak znaczącą różnicą między paliwami, jak się
początkowo wydaje. Minimalna energia zapłonu
jest zwykle określana dla mieszanin o składzie
zbliżonym do stechiometrycznego (29% obj. dla
wodoru). Na poziomie dolnej granicy palności
minimalna energia zapłonu wodoru jest zbliżona
do energii zapłonu metanu. Minimalna
temperatura samozapłonu wodoru  jest z kolei
wyższa niż metanu, propanu, metanolu i benzyny.

Rys. 1. Temperatura (°C) samozapłonu wodoru 
i wybranych paliw węglowodorowych

Wodór ma znacznie szersze granice palności (4-77%) w powietrzu niż metan (5,3-17%), propan (1,7-10,9%)
czy benzyna (1,0-6,0%). Jego minimalna energia zapłonu wynosi 0,017mJ i jest o rząd wielkości niższa niż 
w przypadku wymienionych węglowodorów. 

PALNOŚĆ I ZAPŁON
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Źródło: ISO/TR 15916:2015 (E) Basic considerations for the safety of hydrogen systems 
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W przypadku wycieku paliwa można się
spodziewać, że wodór wytworzy mieszaninę palną
łatwiej niż metan, ze względu na wyższą prężność,
sprzyjającą szybkiemu mieszaniu się z powietrzem,
utrzymując przez dłuższy czas zdolność do
spalania/wybuchu za sprawą szerokich granic
palności. Pary benzyny byłyby o rząd wielkości
wolniejsze niż wodór w tworzeniu łatwopalnej
mieszaniny o tym samym rozmiarze.

Chociaż właściwość szybkiego mieszania wodoru
prowadzi do szybkiego tworzenia mieszanin
palnych, powoduje również jego szybsze
rozproszenie, a tym samym na ogół krótszy czas
trwania zagrożenia palnego niż w przypadku innych
paliw występujących w tych samych ilościach.
Pomimo, że LFL wodoru jest znacznie wyższa niż
metanu, jego wyższa prężność prowadzi do
szybszego rozcieńczania w powietrzu do stężeń
poniżej LFL. 

Należy podkreślić, że nie dotyczy to wycieków
skroplonego wodoru. W punkcie wrzenia
gęstość pary wodorowej jest zbliżona do
gęstości powietrza, podczas gdy dla metanu
jest ona większa. 

Może to prowadzić do powstania przejściowo
bardzo niebezpiecznego zjawiska unoszących
się na powierzchni łatwopalnych mieszanin
rozciągających się na znaczne odległości od
miejsca wycieku.
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W przypadku mieszanin, które tworzą się na
wolnym powietrzu, zagrożenia różnią się w
zależności od charakteru źródeł zapłonu. Według
ANSI/AIAA G-095A-2017 - Guide to Safety of
Hydrogen and Hydrogen Systems - w przypadku
zapłonów, które powstają ze słabego źródła,
takiego jak niewielkie wyładowanie elektryczne
lub płomień, głównym problemem jest pożar, a
zagrożenia obejmują możliwość bezpośredniego
narażenia personelu lub infrastruktury na
produkty reakcji o wysokiej temperaturze lub
narażenie na promieniowanie IR i UV w pobliżu
płomienia. 

Natomiast silne źródła zapłonu, które wywołują
wstrząsy (rozważmy duże łuki elektryczne) w
bogatych mieszaninach mogą powodować
rozprzestrzenianie się deflagracji i detonacji oraz
stwarzać ekstremalne zagrożenie nadciśnieniem
dla personelu i infrastruktury.

Płomień wodorowy jest prawie niewidoczny,
emituje mniej promieniowania niż płomień
węglowodorowy i nie wytwarza dymu. Obiekty
objęte płomieniem spalanego wodoru mają
tendencję do nagrzewania się szybciej niż w
płomieniu metanowym o tej samej wielkości. 

Promieniowanie termiczne z płomieni
wodorowych emitowane jest w wąskich
pasmach podczerwieni, głównie z pary wodnej
i/lub CO₂. Większość wypromieniowanego ciepła
zostanie pochłonięta na krótkich dystansach
przez zimny CO₂ i parę wodną w atmosferze.

OTWARTA
PRZESTRZEŃ
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5. SPALANIE
WODORU 6.

7.
OGRANICZONA
LUB ZAMKNIĘTA
PRZESTRZEŃ

Szczególnie niepokojące są scenariusze, w
których przed zapłonem powstaje mieszanina
palna w ograniczonej objętości. Szybkie
rozprzestrzenianie się płomienia i wysokie
nadciśnienie są bardzo prawdopodobne, gdy
bogata mieszanina wodoru i utleniacza łatwo
wypełnia zamknięty obszar lub ograniczoną
przestrzeń. 

8. CIŚNIENIE

W przypadku awarii elementu (zbiornika,
instalacji) zawierającego wodór (rozszczelnienie,
pęknięcie) możliwe są następujące zagrożenia:
strumień gazu, podmuch i odłamki z fizycznego
rozerwania instalacji, będącej pod wysokim
ciśnieniem oraz skutki spalania/wybuchu wodoru
w ograniczonej przestrzeni.
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Charakterystyczne
zachowania
wodoru



Wodór w dowolnym stężeniu zawsze będzie
szukał drogi do większego rozproszenia. Ogólnie
rzecz biorąc, wodór ma tendencję do
rozpraszania się w taki sposób, że równowaga
stężeń osiągana jest we wszystkich sąsiednich
przestrzeniach i ośrodkach.

Niska lepkość wodoru i mały rozmiar
cząsteczkowy pozwalają mu łatwiej przenikać
przez materiały porowate, złączki, uszczelnienia i
małe pęknięcia. Lepkość spada w funkcji
temperatury i jest znacznie mniejsza w
temperaturach kriogenicznych.

Gazowy wodór rozprasza się po uwolnieniu szybciej niż inne gazy.
Jego gęstość, prężność i dyfuzyjność muszą być brane pod uwagę
w przypadku niezamierzonego uwolnienia na otwartej przestrzeni,
czy w ograniczonych strukturach i wokół nich, gdzie istnieje
możliwość całkowitego lub częściowego zamknięcia. 

Gdy wodór jest zamknięty w zbiornikach i przewodach, jego
zdolność do ulatniania się jest większa niż jakichkolwiek innych
gazów. Pojemność cieplna, przewodność cieplna i współczynnik
Joule-Thomsona wodoru są również unikalne wśród gazów.

Charakterystyczne
zachowania

TENDENCJA DO
ROZPRASZANIA
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9. PRZENIKANIE10.
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Ze względu na łatwość parowania cieczy wszystkie zagrożenia
związane z gazowym wodorem istnieją również w przypadku wodoru
skroplonego. Charakterystyczne właściwości skroplonego wodoru
mające szczególne znaczenie dla oceny zagrożeń to:

9

11. SKROPLONY WODÓR (LH2)

Odmrożenia 
LH2 rozpryskany na skórze lub w okolicy oczu może spowodować
poważne oparzenia kriogeniczne w wyniku odmrożenia lub
hipotermii. Wdychanie oparów lub zimnego gazu powoduje
dyskomfort w oddychaniu i może spowodować uduszenie.

Tworzenie się lodu 
Otwory wentylacyjne i zawory ze zbiorników magazynowych oraz
cystern wodorowych mogą być zablokowane przez nagromadzenie
lodu utworzonego z wilgoci zawartej w powietrzu. Nadmierne
ciśnienie może następnie rozerwać pojemnik i uwolnić wodór.

Tworzenie się atmosfer wzbogaconych w tlen 
Powietrze w kontakcie z nieizolowanymi powierzchniami
chłodzonymi LH2 lub zimnym gazowym wodorem może ulec
kondensacji, a ten kondensat zostanie wzbogacony do ok. 50%
tlenu. Co więcej, jakiekolwiek późniejsze odparowanie kondensatu
może skutkować dalszym wzbogacaniem w tlen. Materiały w
obecności atmosfery wzbogaconej tlenem mogą (w zależności od
rodzaju materiału oraz panujących warunków) stać się palne lub
tworzyć mieszaniny palne. 
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Zagrożenia
wodorowe 
i zasady
postępowania 
w sytuacjach
awaryjnych



Niekontrolowane spalanie
niezależnie od tego, czy jest to pożar, deflagracja, detonacja, czy ich kombinacja,
stwarzają największe niebezpieczeństwo poprzez narażenie personelu i otoczenia na
wysokie temperatury i fizyczne skutki wybuchu.

Niekontrolowane uwolnienie wodoru pod ciśnieniem;

Niskie temperatury
nieodłącznie związane z operacjami wykorzystującymi ciekły wodór, obciążają
komponenty poprzez duże rozszerzanie i kurczenie się w wymiarach fizycznych.
Tworzą ścieżki wycieku w przypadku uszkodzenia powierzchni uszczelniających
przez utratę ich ciągliwości oraz miejsca kondensacji powietrza, gdy atmosfera
otoczenia styka się z nieizolowanymi komponentami zawierającymi ciekły wodór,

Kruchość wodorowa metali
mająca skutki w postaci pęknięć i utraty plastyczności, co może prowadzić do
nagłego uszkodzenia elementów armatury wodorowej,

Praca w pobliżu instalacji wodorowej 
naraża personel na zwiększone ryzyko obrażeń z powodu wystawienia na działanie
gazu, płomieni i temperatury kriogenicznej.
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Zagrożenia związane 
z wodorem
Zagrożenia związane z wodorem sprężonym i skroplonym pojawiają się w sytuacji jego
nieplanowanego i niepożądanego uwolnienia. Można je zminimalizować bądź złagodzić ich skutki
dzięki odpowiedniej konstrukcji aparatów i urządzeń, właściwemu przechowywaniu oraz
odpowiedzialnej obsłudze. Należy pamiętać, że zagrożenia związane ze stosowaniem wodoru są
unikalne i będą się różniły względem konkretnych technologii. 

Wśród zasadniczych zagrożeń wyróżniamy:
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Zapłon mieszanin wodór gazowy–powietrze
zwykle prowadzi do deflagracji. Potencjalne
zagrożenia są znacznie mniejsze niż w przypadku
detonacji. W zamkniętej lub częściowo
zamkniętej przestrzeni deflagracja może
przekształcić się w detonację. Silny wpływ na
zaistnienie tego zjawiska mają geometria i
warunki przepływu (turbulencja).

Według danych, pożary i wybuchy miały miejsce
w różnych elementach systemów wodorowych
w wyniku działania różnych źródeł zapłonu.
Źródła zapłonu obejmowały iskry mechaniczne z
szybko zamykających się zaworów, wyładowania
elektrostatyczne w nieuziemionych filtrach
cząstek stałych, iskry ze sprzętu elektrycznego,
operacje spawania i cięcia, cząstki katalizatora i
uderzenia pioruna w pobliżu komina
wentylacyjnego instalacji wodorowej. 

powolną kumulację wodoru w zamkniętym
obszarze,

powietrze lub zanieczyszczenia przedostające
się do zimnego układu wodorowego np. przez
pompowanie kriogeniczne,

wyciek, który może spowodować dalsze
uszkodzenia materiałów konstrukcyjnych
instalacji poprzez kruchość wodorową, a w
przypadku doboru niewłaściwych materiałów
doprowadzić do katastrofalnej awarii.

Wycieki wodoru pochodzą najczęściej z zaworów,
połączeń kołnierzowych, membran, uszczelek
oraz miejsc, w których znajdują się uszczelki i
złączki. Powodem wycieków jest zwykle
deformacja uszczelek, niewspółosiowość
zaworów, awarie kołnierzy lub armatury.
Najczęściej pozostają niewykryte ze względu na
brak stałego monitoringu wodoru.

Niebezpieczne warunki powstają, gdy wodór
miesza się z utleniaczem. Szczególnie
niebezpieczne scenariusze obejmują:

ZAPŁON
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12. WYCIEKI
WODORU 13.
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Potencjalne zagrożenie pożarowe w obecności wodoru istnieje zawsze. Zagrożenia termiczne
obejmują narażenie na promieniowanie cieplne oraz w bliskiej odległości od obszaru spalania na
przegrzaną parę wodną, gorące powierzchnie i wtórne spalanie innych materiałów. 

W sytuacji, gdy mieszaniny wodorowo - powietrzne powstają w ograniczonych lub zamkniętych
przestrzeniach, możemy się spodziewać wybuchu. 

Kiedy pożar wodorowy pojawia się w obszarach otwartych, bez wytwarzania znacznego nadciśnienia
ze spalania, istnieje kilka specyficznych dla wodoru postaci pożarów: 
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14. ZAGROŻENIA POŻAROWE 
I WYBUCHOWE

Mikro pożar 
Prawdopodobnie o skali mniejszej niż milimetr, niewidoczny gołym okiem
nawet w całkowitej ciemności. Materiały znajdujące się w bezpośrednim
sąsiedztwie, w tym stale nierdzewne, mogą być narażone na ciągłą
ekspozycję przez oddziaływanie termiczne płomienia. Prowadzi to również
do powstania zagrożenia dla personelu gorącymi powierzchniami. 

Pożar strumieniowy
Powstaje z uwolnienia w postaci wysokociśnieniowego strumienia wodoru.
Może wytworzyć pióropusze ognia o długości ponad 10m. Takie scenariusze
awaryjne obejmują obszary zbiorników, kompresorów i rurociągów
wysokociśnieniowych. 

Duży pożar powtarzalny bądź wybuch 
Pojawia się, gdy chmura utworzona przez ciągłe uwalnianie wodoru
rozszerza do napotkania źródła zapłonu. Po jej wypaleniu (wybuchu) proces
powtarza się. 
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Systemy zabezpieczające mogą ulec
uszkodzeniu, a kolejne przecieki i wycieki
spowodują zagrożenie, gdy właściwości
mechaniczne materiałów metalowych i niemetali
pogorszą się z powodu kruchości wodorowej.
Wrażliwość materiałów na kruchość wodorową
znacznie wzrasta przy wysokich ciśnieniach oraz
ze wzrostem czasu ekspozycji na wodór.

Wszelkie naprawy i planowane modyfikacje
instalacji, rurociągów oraz armatury, które
obsługują wodór, muszą być starannie
zaprojektowane oraz przetestowane pod kątem
zjawiska kruchości.

Każdy bezpośredni kontakt ciała z produktami
spalania wodoru spowoduje poważne oparzenia
z powodu wysokich temperatur spalania
wodoru i kondensacji przegrzanej pary wodnej.

Narażenie na promieniowanie cieplne oraz
promieniowanie UV również stanowi zagrożenie
pomimo stosunkowo niskiej emisyjności
spalania wodoru w porównaniu z innymi
węglowodorami.

KRUCHOŚĆ
WODOROWA
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15.
KONTAKT 
Z PRODUKTAMI
SPALANIA,
PROMIENIOWANIEM
CIEPLNYM I
EKSPOZYCJĄ NA
PROMIENIOWANIE UV

17.

16.
Oparzenia kriogeniczne, przypominające
odmrożenia, powstają w wyniku kontaktu z
zimnymi płynami lub zimnymi powierzchniami
instalacji. Szczególnie niebezpieczne dla oczu są
strumienie zimnego gazu i rozbryzgi cieczy.
Zagrożenia wynikające z ekspozycji kriogenicznej
są łagodzone poprzez właściwe środki ochrony
osobistej głowy, twarzy, dłoni, ciała i stóp.

EKSPOZYCJA
KRIOGENICZNA
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Wyróżniamy następujące zasady postępowania 
w przypadku uwolnienia wodoru: 
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Zasady postępowania 
w sytuacjach awaryjnych

Zapewnienie wentylacji na instalacji wodorowej oraz unikanie źródeł
zapłonu, umożliwiające redukcję ryzyka pożaru.

Zakaz przejazdu pojazdów przez obszar, gdzie doszło do wycieku.

Oznakowanie i ogrodzenie terenu wycieku.

Odcięcie źródła zasilania instalacji w wodór w przypadku wycieku
lub rozlania cieczy z rurociągu, zbiornika czy układu
kompresorowego.

Demontaż systemu oraz naprawę nieszczelności dopiero po
dokładnym odpowietrzeniu i oczyszczeniu sprzętu lub rurociągów.

Zapobieganie katastrofalnym pożarom poprzez szkolenie personelu
w zakresie jego obowiązków. 

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożaru i pozostawienie do
wypalenia aż do momentu całkowitego zużycia wodoru. Jeśli pożar
zostanie ugaszony bez zatrzymania przepływu gazu, może powstać
mieszanina palna, stanowiąca poważniejsze zagrożenie niż sam
pożar. 

Przerwanie operacji, odizolowanie źródła zasilania od nieszczelnego
systemu, uwolnienie rurociągów (lub systemu) od wszelkiego
ciśnienia natychmiast, gdy tylko zauważone zostaną przecieki. 

Wznowienie wszelkich operacji dopiero po zakończeniu napraw.

SESHYDROGEN.COM
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awarie mechaniczne zbiorników, rurociągów lub elementów pomocniczych i armatury, 
reakcja wodoru z zanieczyszczeniem (np. powietrzem w układzie wodorowym),
nieprawidłowe działanie urządzeń zabezpieczających,
błędy operacyjne.

Wypadki związane z użyciem wodoru w warunkach przemysłowych i lotniczych stanowią
doskonałe wskazanie zagrożeń związanych z jego użytkowaniem. Ich główne przyczyny to:
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Analiza
wypadków

W oparciu o dane i statystyki, 53% wypadków
przemysłowych wyniknęło z powodu wycieków,
odgazowania oraz uszkodzenia instalacji
wodorowych, 15% było wynikiem incydentów
związanych z przewietrzaniem, wentylacją lub
wydechem, a pozostałe 32% to incydenty innego
rodzaju.

Uszkodzenie systemów transportowych wodoru
(drogi, kolej, powietrze i woda) może powodować
wycieki ze skutkami w postaci pożarów oraz
wybuchów. Według statystyk, większość
incydentów podczas transportu miała miejsce
poza obiektami przemysłowymi. 

71% uwolnień wodoru nie doprowadziło do
zapłonu. Stosunkowo niewielka liczba
incydentów z zapłonem może być powodowana
brakiem źródeł zapłonu lub szybkim
rozproszeniem wodoru do atmosfery. 

Jednym z ważnych czynników w incydencie
związanym z uwolnieniem jest efekt ograniczonej
przestrzeni. Z danych wynika, że spośród 26
incydentów w ograniczonej przestrzeni aż 24
(czyli ponad 90%) zakończyło się zapłonem. Ta
korelacja sugeruje, że osłona działa na rzecz
tworzenia łatwopalnych mieszanin i wydłuża
okres, w którym taka mieszanina może być
wystawiona na działanie źródła zapłonu. Innym
czynnikiem są awarie zaworów objawiające się
wyciekami, mające przyczynę w procedurze, w
której zastosowano nieprawidłowe ciśnienia oraz
błędy operacyjne dotyczące procedur
oczyszczania instalacji. 

SESHYDROGEN.COM

Warto podkreślić, że cztery najczęściej
występujące przyczyny wypadków, które
łącznie odpowiadają za 87% incydentów
są wynikiem błędu ludzkiego.
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Przy ocenie zagrożeń związanych z uwalnianiem wodoru 
ogólny proces myślowy powinien obejmować:
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Ocena 
zagrożeń

Ocenę systemu, działania itp. pod kątem potencjalnego uwalniania wodoru.

Zrozumienie fizycznej natury uwolnienia: mały wyciek, turbulentny strumień,
chmura, ciekły wodór przechodzący w chmurę, powolna akumulacja w pewnej
odległości od uwolnienia itp.

Ocenę, w jaki sposób uwolnienie może oddziaływać z otoczeniem; rozprasza się, 
czy kumuluje w zwartej przestrzeni?

Ocenę, czy uwolnienie samo w sobie stwarza zagrożenie.

Zrozumienie, w jaki sposób uwolnienie wodoru może łączyć się z utleniaczem, 
tworząc łatwopalną lub detonującą mieszaninę.

Identyfikację rodzajów i mocy źródeł zapłonu oraz ocenę ich zdolności do zapłonu
mieszanin wodorowych.

Ocenę niezamierzonych procesów spalania, które mogą stwarzać zagrożenia.

Ocenę, w jaki sposób projekt systemu lub środki operacyjne łagodzą zagrożenia 
dla personelu i otoczenia.

SESHYDROGEN.COM
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Podsumowanie
Bezpieczna i skuteczna eksploatacja wodoru zawsze zaczyna się od poznania
i zrozumienia jego właściwości, działania technologii i towarzyszących jej
procesów, uwzględnienia czynników, jak ciśnienie czy temperatura w
instalacji, a także warunków otoczenia w jakich instalacja pracuje.

O bezpieczeństwie powinniśmy myśleć na wszystkich fazach cyklu życia
instalacji wodorowej, począwszy od jej wstępnego projektu, poprzez
produkcję urządzeń, budowę, eksploatację i konserwację, a skończywszy na
jej fizycznej likwidacji.

Bezpieczna eksploatacja instalacji wodorowej zależy od obiektu, w którym
zaprojektowano i wbudowano niezbędne zabezpieczenia oraz od
odpowiednio przeszkolonego i świadomego personelu obsługującego.
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Na potrzeby usystematyzowania zastosowanego w przewodniku słownictwa technicznego
wprowadzono słownik pojęć stosując terminologie IEC 60050. Zarówno IEC oraz ISO prowadzą
terminologiczne bazy danych do stosowania w normalizacji. Możne je odnaleźć pod adresami:

Elektropedia IEC: https://www.electropedia.org/
Platforma internetowa ISO:  https://www.iso.org/obp/ 
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Słownik pojęć

Granice palności [wg PN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-03] 
dolna granica palności (LFL) i górna granica palności (UFL) gazu w mieszaninie 
gaz-powietrze, między którymi powstaje mieszanina palna. 

Uwaga 1: w normalizacji europejskiej i przepisach europejskich do opisu granic
stosowany jest zamiennie termin „granice wybuchowości”.
Uwaga 2: stężenie może być wyrażone albo ułamkiem objętościowym, albo ilorazem
jednostki masy na jednostkę objętości. 

Dolna granica palności [wg PN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-03] – LFL –
stężenie gazu palnego lub pary palnej w powietrzu, poniżej którego nie powstaje
gazowa atmosfera wybuchowa.

Uwaga 1: na użytek urządzeń Ex wcześniej była określana jako dolna granica
wybuchowości (LEL).
Uwaga 2: stężenie może być wrażone albo ułamkiem objętościowym albo ilorazem
jednostki masy na jednostkę objętości.

Górna granica palności [wg PN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-03] – UFL –
stężenie gazu palnego lub pary palnej w powietrzu, powyżej którego nie powstaje
gazowa atmosfera wybuchowa.

Uwaga 1: na użytek urządzeń Ex wcześniej była określana jako górna granica
wybuchowości (UEL).
Uwaga 2: stężenie może być wrażone albo ułamkiem objętościowym, albo ilorazem
jednostki masy na jednostkę objętości.

SESHYDROGEN.COM
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Temperatura samozapłonu [wg PN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-03] AIT 
najniższa temperatura (powierzchni), w której w określonych warunkach badania
występuje zapłon mieszaniny palnej gazu palnego lub pary palnej z powietrzem lub
z powietrzem i gazem obojętnym.

Mieszanina stechiometryczna [wg ISO/TR 15916:2015(E)]
mieszanina reagentów w reakcji chemicznej, która optymalizuje wytwarzanie
produktów reakcji – dla wodoru 29,5% obj.

Najbardziej zapalna mieszanina - MEIM [wg ISO/TR 15916:2015(E)] 
 mieszanina paliwa gazowego i utleniacza, która ma najniższą energię zapłonu (MIE)
w funkcja stężenia - dla wodoru zgodnie z PN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-03
wynosi ono 27% obj.

Minimalna energia zapłonu [wg ISO/TR 15916:2015(E)] MIE 
energia zapłonu danej kombinacji gazów zależna od stężenia mieszanki, minimalna
energia zapłonu jest absolutnym minimum tej funkcji.

Uwaga 1: stężenie, przy którym znajduje się MIE, jest zawsze mniej więcej zbliżone
do stężenia stechiometrycznego, ale zwykle systematycznie od niego odbiega. 
Uwaga 2: minimalną energię zapłonu 0,017 mJ dla mieszaniny wodoru z powietrzem
mierzy się w zakresie od 22% obj. do 27% obj. (czyli zbliżonym do
stechiometrycznego, a nie dla 4% obj.).
Uwaga 3: aby dokonać zapłonu mieszaniny wodór-powietrze na poziomie 4% obj.
potrzeba energii wyższej niż MIE na poziomie około 0,2 mJ (o rząd wielkości
wyższej) - podobnej jak dla paliw węglowodorowych.

Detonacja [wg ISO 10252:2020]
propagacja strefy spalania z prędkością większą niż prędkość dźwięku 
w nieprzereagowanym medium.

Deflagracja [wg ISO 10252:2020]
propagacja strefy spalania z prędkością mniejszą niż prędkość dźwięku 
w nieprzereagowanym medium.

SESHYDROGEN.COM
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Kruchość wodorowa [ISO/TR 15916:2015(E)]  
szkodliwe zmiany plastyczności metalu, które mogą być wywołane ekspozycją 
na wodór.

Współczynnik Joule'a-Thomsona [ISO/TR 15916:2015(E)]  
współczynnik odnoszący zmianę temperatury do ciśnienia w procesie 
Joule-Thomsona.

Uwaga 1: Jeśli współczynnik Joule-Thomsona jest dodatni, rozprężający się gaz
zostanie schłodzony, a jeśli będzie ujemny, rozprężający się gaz zostanie podgrzany.
Dla wodoru jest ujemny.
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