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Magyar Nemzeti Hidrogénstratégia
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Kapcsolódás a makrotrendekhez



Tágabb kontextus: Hidrogén szerepe a zöld gazdasági fordulatban

Hydrogen Council & McKinsey 2021 



Hogyan (nem) lesz 1 USD/kg?



(1) Anód 2𝐻2𝑂 → 𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− 𝐸0 = 1,23 𝑉

(2) Katód 4𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 2𝐻2 + 4𝑂𝐻− 𝐸0 = 0 𝑉

(3) Bruttó reakció 2𝐻2𝑂 → 𝑂2 + 2𝐻2 ∆𝑈𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 = 1,23 𝑉

Az elektrokémiai vízbontás során lejátszódó félreakciók, illetve bruttó reakció.

Elméleti alapok

A táblázatból is látható, a vízbontási

reakció lejátszódásához (standard

körülmények között) legalább 1,23 V

befektetésére van szükség. Ennél az

elméleti értéknél azonban gyakran

jelentősen nagyobb cellafeszültség

alkalmazása szükséges. Ennek oka, hogy

az áramsűrűség növelésével számos

veszteségi mechanizmust kell figyelembe

vennünk:.



Elektrolizálók fajtái I.

Alkáli PEM SOE



Technológia Hőm. / 

°C

Hatásf

ok

H2 tisztaság Élet-

tartam

Fejlettségi 

állapot

Fő előnyök Hátrányok

Lúgos/

alkáli

60-80 65-82 

%

99,5% -

99,9998%

70000-

90000 

óra

~100 éve ipari 

alkalma-

zásban

 Fejlett ipari technológia

 Nem nemesfém katalizátorok 

alkalmazása

 Nagyméretű elektrolizálók 

elérhetők 

 Kis áramsűrűség (0,2-

0,3 A cm−2)

 Szűkebb dinamikus 

működési tartomány

 Kisnyomású termékgáz

PEM 50-80 65-78 

%

99,9% -

99,9999%

60000-

80000 

óra

MW-os 

méretben 

kereskedelmi 

forgalomban

 Nagy áramsűrűség (1-

3 A cm−2), kompakt

 Gyorsan változtatható 

dinamikus működés

 Nagy tisztaság, nagy nyomás 

 Költséges cella-

komponensek

 Nemesfém 

katalizátorok

 Szervíz

AEM 60-80 - 99,4% nincs 

adat

Kisebb 

méretben 

kereskedelmi 

forgalomban

 Nem nemesfém katalizátorok 

alkalmazása

 Gyorsan változtat-ható 

dinamikus működés

 Kísérleti fázisban 

 Rövid élettartam

Szilárd-oxid 600-

900

~85% 

(labora

tórium)

20000 

óra

Kísérleti 

berendezések

/üzemek

 Nagy hatásfok

 Nem nemesfém, olcsó 

katalizátorok 

 Kísérleti fázisban, rövid 

élettartam 

 Költséges üzemeltetési 

rendszer 

 Kétséges skálázhatóság

Elektrolizálók fajtái II.



Melyik elektrolizáló a „legjobb”?

Nincs egyértelmű válasz. A válasz attól függ, hogy milyen környezetben, milyen 
célra. Mennyire számít az energiahatékonyság, vagy mennyire a CAPEX? Milyen 
tisztaságú gázra van szükség?

Néhány kiragadott példa:
1. Folyamatos termelésre, nagy mennyiségben, olyan ipari területen, ahol van hely

bőven.
→ alkáli elektrolizáló

2. Szakaszos termelésre, közepes-kis mennyiségben, akár civil környezetben, ahol a
helykihasználás fontos szempont.
→ PEM elektrolizáló

3. Kis mennyiségben, olyan környezetben, ahol nagy mennyiségű hulladékhő áll
rendelkezésre
→ SOE elektrolizáló

Nagy valószínűséggel az első két technológia párhuzamos elterjedése fog
bekövetkezni, és az alkalmazási környezet és feltételek fogják megszabni, hogy mi a
legjobb választás.



Az első iparinak tekinthető elektrolizálót 1888-ban fejletsztette ki Dmitry Lachinov. 1902-ben, 
már több mint 400 ipari berendezés működött.

Scientific American,  1891

A különböző elektrolizáló technológiák nem újak

Miért van mégis reneszánsza az elektrolizáló technológiáknak:
- A megújuló villamosenergia-termelés növekedéssel az elektromos áram ára csökken
- A hagyományos H2 előállítási módszerek nagy CO2 lábnyoma egyre nagyobb költséget jelent
- Támogató politikai klíma alakult ki

- Apróbb technológiai fejlesztések miatt növekvő hatásfok
- A termelés és a felhasználás méretgazdaságossági aspektusai egyaránt csökkentik az 

egységköltséget



Bükkábrányi FEK – SZTE projekt

Tudományos-technológiai-innovációs kérdések:

• Optimális PV-elektrolizáló együttműködési módszer megtalálása

• Irányítástechnikai rendszer fejlesztése

• Különböző kapcsolási módok hatása az energiahatékonyságra, a 

gazdaságosságra, valamint az élettartamra

• Szegeden demonstrációs üzem, Bükkábrányban Pilot üzem

• Jogi és gazdasági háttér feltárása, elemzése, javaslatok megfogalmazása

Megújuló 

energiatermelés

Elektrolizálás

P2G
Inverter

Transzformátor

Inverter
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Helyi belső hálózat Közcélú villamosvezeték

?Az első ipari léptékű zöld hidrogén 
előállító üzem lesz Magyarországon. 

20 MW PV és 1 MW elektrolizáló

Az építkezés a múlt héten elkezdődött, 
a berendezések a nyár végig 
beérkeznek.
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Zöld Energiák Innovációs Tesztállomás

A kivitelező kiválasztása megtörtént, az elkészülte őszre várható



„Párosított” elektrolízis

• A gazdaságossági mutatók jelentősen javíthatók, ha kettő vagy több nagyértékű 
termék keletkezik az elektrolízis során.

• Ipari példa: klórgáz és hidrogén párosított előállítása (itthon BorsodChem), ahol 
NaOH keletkezik hasznos melléktermékként

• Szén-dioxid és víz együttes elektrolízise vegyipari alapanyagok előállítására



Kép helye

„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az
ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a 
természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel

erőit saját hasznára.” 

(Szent-Györgyi Albert)


