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Fenntartható és gazdaságos a hidrogén termelése  
nukleáris energiából  

 
 

A hidrogén villamos energiával végzett előállításának legjobb módja a felhasználás helyéhez kö- 

zel elvégzett hagyományos elektrolitikus vízbontás – legalábbis kanadai kutatók számításai sze- 

rint. Összeállításunk ismerteti az ezt megalapozó kutatások eredményeit, különös tekintettel a  

korszerű atomerőművekben a terhelés völgyidőszakaiban megtermelt villamos energia felhaszná-

lására.  

 

Tárgyszavak: hidrogéntermelés; elektrolízis; atomerőmű. 

 
A hidrogéntermelés tágabb  
összefüggései 
 

Számos elemző érvelt a korábbiakban amellett, 

hogy a globális gazdaság a CO2-kibocsátó 

energiaforrások használatáról egyre inkább 

térjen át a nukleáris energiaforrásokra. E prog-

ram megvalósítható és megvalósítandó 2040-ig. 

Az átmenet időszaka egybeesik a világ fejlődő 

gazdaságai energiafogyasztásának gyors növe-

kedésével. A közlekedésben is szükséges ez az 

átmenet, és a közlekedés új üzemanyaga a hid-

rogén lehet. Elvben akkumulátorok is működ-

tethetnék a járműveket, de az elmúlt 30-40 év 

erőfeszítései sikertelennek bizonyultak: nem 

készült olyan akkumulátor, amely olcsó, nagy 

hatásfokú és mindenek előtt könnyű lenne. 

 

A hidrogén üzemanyag használata a közleke-

désben egy nyilvánvaló előnyt hoz magával: ez 
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az energiaátalakítás nagyobb hatásfoka. A gáz-

olaj és benzin üzemanyaggal működő gépko-

csik hatásfoka alacsony. A fejlett országokban a 

közlekedésre fordított energiából a személy-

gépkocsik és kisteherautók fogyasztása 60%-ot 

tesz ki. Míg az ipari, a fosszilis tüzelőanyagot 

előállító és a háztartási szektorok hatásfoka 

eléri, egyes esetekben meghaladja a 70%-ot, 

addig az észak-amerikai autók hatásfoka 15%, 

az Európai Unió 2008. évi vállalása új autókra 

140 g CO2-kibocsátás kilométerenként, és 25%-

os hatásfok. A hidrogént égető tüzelőanyag-

elem, bár még fejlődésének korai szakaszában 

van, már ma 50%-os hatásfokot tesz lehetővé. 

A tüzelőanyag-elemek magas hatásfoka bőven 

ellensúlyozza a hidrogén előállítása során fellé-

pő veszteséget, így végül lényegesen kevesebb 

villamos energiára van szükség, mint amennyi a 

helyettesített kőolajalapú üzemanyag energia-

tartalma. A közlekedési szektor nagyobb meg-

takarítási lehetőséget kínál a szénalapú fűtő-

anyagok helyettesítésére, mint a fűtőanyagot 

jobb hatásfokkal hasznosító ipari, kereskedelmi 

és lakossági szektorok. Az Egyesült Államok 

jelenleg érvényes Hidrogén Útiterve (Hydrogen 

Roadmap, 2003) felismerte a hidrogén-

energiahordozóra való átmenet szükségességét. 

Ez lehetőséget ad a hidrogénre alapozott tech-

nológiák számára, ugyanakkor komoly kihívás 

is, mivel a CO2-kibocsátás jelentős csökkentése 

szükségessé teszi a hidrogén felhasználásának 

óriás mértékű növelését. 

A hidrogén villamos energiával végzett előállí-

tásának legjobb módja a felhasználás helyéhez 

közel elvégzett hagyományos elektrolitikus 

vízbontás – ennek során nem a cellafeszültség 

növelése a fő cél, hanem a beruházási költsé-

gek minimalizálása. A villamos energiát nuk-

leáris energiából kell termelni (a közeljövőben 

megvalósítható korszerű reaktorokkal). Nem 

kitérve az atomenergia felhasználásáról folyó 

vitákra, annyit azonban érdemes megjegyezni, 

hogy a nukleáris erőművekben keletkező hul-

ladék elhelyezésének problémáját szokták a 

legfontosabb érvként felhozni az atomenergia 

ellen. Ez az érv igen furcsa, ha tekintetbe vesz-

szük, hogy egyáltalán nem ismeretes technoló-

gia a belsőégésű motorok által kibocsátott 

sokkal károsabb anyagok tárolására. Ugyanak-

kor a működő reaktorok elhasznált üzemanya-

gát jelenleg a reaktorok telephelyén tárolják, 

hosszú távú tárolásuk föld alatti tárolókban 

nem okoz különösebb nehézségeket. Kedvező 

helyeken a hidrogén termelésére szolgáló áram 

származhat szél- vagy napenergiából, de az 

ilyen áramforrások nem folytonos működésű-

ek, így a folytonos működésűekhez képest 

jelentős többlet beruházásokat igényelnek. 
 
 
A közlekedés káros kibocsátása, 
energiaigénye és az energiatermelés 
 
A közlekedési szektor energiaigénye nagy és 

tovább növekszik. A fejlett országok erősen 
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függenek a közlekedésben használt benzintől, 

ez a fejlődő országokra is egyre inkább érvé-

nyes. Kanadában négy szektor adja a CO2-

kibocsátás 80%-át (lásd az 1. ábrát). 2000-ben 

a közlekedés hozzájárulása a CO2 teljes kibo-

csátásához 30%, az iparé 23%, az villamos-

energia-termelésé 21% és az ásványi tüzelő-

anyag-iparé 10% volt. Mivel az ásványi fűtő-

anyagipar termékeinek nagy része a közleke-

dés és a villamosenergia-termelés ellátását 

szolgálja, kijelenthető, hogy e két szektor fele-

lős a teljes kibocsátás több mint feléért. 
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1. ábra Kanada szektoronkénti CO2-kibocsátása 

a múltban és becsült értékei a jövőben 

Kanadában a közlekedés energiafogyasztása a 

teljes fogyasztás 25–30%-a, ez megfelel a fej-

lett országok gyakorlatának. Ez az arány a 

jövőben mindenhol nőni fog: pl. az Egyesült 

Királyságban a Tárcaközi Elemző Csoport 

szerint a közlekedési szektor CO2-kibocsátása 

2000-ben a teljes kibocsátás 25%-át tette ki, ez 

az arány 2010-ben eléri a 29%-ot, 2050-ben 

pedig a 41%-ot. Az Egyesült Államok Energe-

tikai Információs Hivatala szerint ott 2000-ben 

a közlekedés energiafogyasztása a teljes fo-

gyasztás 27%-át tette ki, ez az arány 2025-re 

eléri a 31%-ot. A Kanada Természeti Erőfor-

rásai nevű hivatal publikációja szerint ott a 

közlekedés hozzájárulása a CO2 teljes kibocsá-

tásához a 2000 évi 25,6%-ról 2020-ra 27,0%-

ra fog növekedni. A százalékok ugyan az 

egyes országokban némileg eltérőek, a közle-

kedés hozzájárulásának növekedése azonban 

hasonló trendet mutat. A fejlődő országok kö-

zül Kínában a közlekedés által felhasznált kő-

olaj az elkövetkező 20 évben várhatóan a je-

lenlegi szint négyszeresére fog növekedni. 

 

A villamos energia és a hidrogén termelése 

közötti szinergia 

 

A közlekedési és a villamosenergia-termelő 

szektor szénfüggésének nagymértékű csökken-

tése nagy lépés lenne a CO2-kibocsátás csök-

kentése érdekében, viszont bármely olyan, a 

kibocsátást csökkentő stratégia, amely nem 
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számol e két szektorral, önmagát korlátozza. Az 

említett két szektor energiaátalakítási folyama-

tait előnyösen össze lehet kapcsolni úgy, hogy a 

víz elektrolízisével nyert hidrogént használják 

fel a közlekedésben üzemanyagként. 

 

A szénalapú villamosenergia-termelés jól ké-

pes alkalmazkodni a változó igényekhez, ez 

azonban nem érvényes az ezt helyettesítő 

energiaforrásokra. Ez a különbség a szénalapú 

(szént vagy földgázt égető) áramtermelés és a 

más módon termelt villamos energia eltérő 

árszerkezetéből adódik. A szénalapú villamos-

energia-termelés árának domináns tényezője a 

fűtőanyag ára, a szén- és földgáztüzelésű erő-

művek elsősorban az áramigény változó részét 

szolgáltatják. A nem szénalapú áramforrások 

tőkeigényesek, az alapterhelés kielégítésére 

szolgálnak (atomerőművek) vagy lényegükből 

adódóan alacsony a kihasználási fokuk (általá-

ban ~30%), ki vannak téve az időjárás szeszé-

lyeinek (szél, nap, ár/apály), így tartalékot, 

tárolási lehetőséget és/vagy megfelelő hálózati 

kapcsolatot igényelnek. Így a széntüzelésű 

erőművek kiterjedt helyettesítése más nem 

szénalapú áramforrásokkal a hagyományos 

árampiacon a kereslethez képest többletet fog 

eredményezni. Az így keletkező nem piacké-

pes energia felhasználható elektrolízissel meg-

valósított hidrogéntermelésre, a hidrogén 

üzemanyagként szolgálhat a közlekedés szá- 

 

mára, a villamosenergia-igény ingadozásai 

pedig így kisimíthatók. Ezen a módon a hidro-

gén viszonylag olcsóbbá tehető. Becslés sze-

rint egy közepes méretű (700 MW-os) reaktor 

annyi hidrogént képes előállítani, ami elegen-

dő kb. 600 000 gépjármű üzemeltetéséhez. Az 

elektrolitikus hidrogéntermelés energiaigénye 

~56 kWh/kg H2. 

 

Az elektrolitikus hidrogéntermelés  

alternatívái 

 

A továbbiak azon a feltevésen alapulnak, hogy 

a hidrogéntermelésnek a versenyképességen 

kívül fenntarthatónak is kell lennie. Az ismert 

urántartalékok lehetővé teszik a jelenleg urán-

ból termelt villamos energia tízszeres növelé-

sét. Az uránnál kétszer-négyszer nagyobb 

mennyiségben rendelkezésre álló tórium fel-

használásával, további urán felkutatásával és a 

hasadóanyagban lévő energia több mint 1%-

ának (ez a mai arány) felhasználásával mind-

azonáltal a maghasadással termelhető energia 

mennyisége szinte korlátlanná válik. 

 

Az elektrolízissel megvalósuló hidrogénterme-

lés legfontosabb módszere jelenleg a metán 

vízgőzös reformálása (steam-methane reform-

ing, SMR). Ez jelenleg az iparszerű hidrogén-

termelés domináns formája. Mint az azonban a 

továbbiakból kiderül, az SMR előnye a mére- 
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tek csökkenésével megszűnik, a szállítási piac 

ellátásához szükséges globális méretű SMR 

(gőz-metánreformáló) hálózat működtetése 

nagy elosztóhálózatot és költségeket igényel-

ne. Ezenkívül az SMR-ek szén-dioxidot ter-

melnek. A CO2 elkülönítése további jelentős 

költségeket igényelne, annak 28%-a híg füst-

gáz formájában van jelen, ennek elkülönítése 

nem egyszerű feladat. Másik lehetőség a „mik-

ro-SMR”, a szénalapú üzemanyag hidrogénné 

alakítása magán a járművön. Ez esetben a CO2 

elkülönítése nem valósítható meg, annak kibo-

csátása legjobb esetben is csak némileg csök-

ken, rosszabb esetben (pl. ha a keletkezett me-

tanolt használják a CO2 megkötése nélkül) a 

CO2 kibocsátása növekszik. 

 

Az elektrolízissel előállított hidrogén többlet-

ára kicsi, ezért nem valószínű, hogy a hidrogén 

előállításában a közlekedés számára az SMR-

nek valaha is komoly szerepe lehetne. 2030 

után a most még csak kísérletekben tanulmá-

nyozott „magas hőmérsékletű” vagy „nagyon 

magas hőmérsékletű” reaktorok megjelenésé-

vel új lehetőségek várhatók. E reaktorokban a 

nukleáris hő felhasználható az SMR reakció-

hőjének előállításához, vagy a hidrogént előál-

lító közvetett termokémiai ciklusok energia-

igényének fedezésére. E lehetőségek bizonyí-

tottan gazdaságos megvalósítása a jövő zenéje, 

mindenesetre centralizált hidrogéntermelést 

valósítana meg. 

A közeljövő hidrogéntermelésének igazi tech-

nológiája a decentralizált termelésre lehetősé-

get adó elektrolízis. Amint a hidrogén haszná-

lata üzemanyagként általánossá válik, a centra-

lizált termelés és a forgalmazás csőhálózaton 

keresztül ennek lehetséges alternatívája vagy 

kiegészítője lehet. 

 

A villamos energia árának változása  

a szabadpiacon 

 

A továbbiak azt mutatják be, hogyan lehet 

versenyképes a hidrogén és a villamos energia 

kombinált termelése a „nyílt” versenypiacon, 

ahol az áram iránti igény és annak ára a nap-

szaktól függ. Az Egyesült Államok és Kanada 

szabad piacgazdaságában valószínűleg véget 

ér a rendszeridegen módon, politikai okokból 

szabályozott árak időszaka az energiapiac 

egyes részein. Bár az energiaszektoron belül 

az áramárak jelenleg még a legszabályozottab-

bak, jól felismerhető a deregulációs tendencia. 

A piac, ha erre lehetőség nyílik, egy kezdeti, 

féktelen áringadozásokkal jellemezhető perió-

dus után olyan szolidan fluktuáló szakaszba 

megy át, ahol az árváltozások egyaránt kellő 

ösztönzést adnak a piac kínálati és keresleti 

oldalának. A kanadai Alberta államban a dere-

guláció 2001-ben lépett életbe, szélsőséges 

árcsúcsokat eredményezett, 2002-re azonban a 

piac lecsillapodott. A publikált árak hasznos 

információt nyújtanak a várható következmé-
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nyekről egy olyan piacon, ahol az árakat nem 

rendeletek és jogi korlátozások szabályozzák, 

hanem a kereslet. 

 

Az Alberta Power Pool (Albertai Áramszolgál-

tatók Szövetsége, APP) aukciós rendszer segít-

ségével órákra lebontva adja meg az áram árát 

egy héttel a szolgáltatás ideje előtt (lásd a 2. 

ábrát). A 2. ábrán a 2002-es árak USD-ra át-

számolva szerepelnek – az ábra ugyan nem ad 

számot a finomabb részletekről, de az kiderül 

belőle, hogy a hétköznapi maximális ár (a sza-

bályozott árszerkezettel ellentétben) időben 

nem a maximális kereslet idejére esik. Az átla-

gos ár (ami valamivel 30 USD/MWh alatt van) 

önmagában nem elegendő annak eldöntésére, 

mikor használható az áram hidrogéntermelés-

re. Érvényes azonban, hogy bizonyos küszöb-

érték felett nem szabad a villamos energiát 

hidrogéntermelésre használni. A küszöbértéket 

(1) az olcsóbb áram ára; (2) az elektrolízis 

teljesítőképessége növelésének költségei; és 

(3) a hidrogéntárolás költségei közti egyensúly 

határozza meg. 

 

Megjegyzendő, hogy az atomerőművek hidro-

géntermelésre való felhasználása új szerep a 

korábbihoz képest, amely az alapterhelés ki-

elégítését szolgálta. Az erőmű továbbra is 

nagy kihasználási tényezővel fog működni, a 

termelt energia mennyisége nem fog változni, 

de csak egy része kerül a hálózatba, a fennma-

radó, a küszöbárnál olcsóbb részét hidrogén-

termelésre fogják használni. A csúcsidőn kívü-

li áram felhasználása elektrolízissel megvalósí-

tott hidrogéntermelésre vizsgálható az APP 

2002. évi tényadatai alapján az idő alacsony és 

magas tarifájú szakaszokra bontásával, változó 

árküszöbértékek alkalmazásával (lásd az 1. 

táblázatot). 
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2. ábra Az óránkénti energiafogyasztási  

díjszabás Albertában 2002-ben 
 

 

A hidrogén decentralizált és centralizált  

termelése 

 

E pont először a decentralizált elektrolízissel 

foglalkozik, nagyrészt a töltőállomások köze-

lében és az otthon megvalósuló hidrogénter-

melés árát vizsgálja. Összehasonlítja ezt to-

vábbá a benzin üzemanyag árával, és az SMR-

rel megvalósuló termelés, ill. az ehhez kap-

csolódó forgalmazás árával. Jelenleg a hidro-

géntermelés elsősorban koncentráltan, tipiku-

san 3 millió m3/nap (100 millió köbláb/nap) 

teljesítményű SMR-egységekben folyik, de 
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működnek ennél ötször kisebb teljesítményű 

SMR-egységek is. Az ennél is kisebb teljesít-

ményű egységek gyakran elektrolízissel állít-

ják elő a hidrogént. 

 

A decentralizált hidrogéntermelés 

 

A hidrogén üzemanyag felhasználása a közle-

kedésben, különösen pedig a közúti közleke-

désben a hidrogén decentralizált elektrolitikus 

előállításával fog megindulni. Általában elfo-

gadják azt a nézetet, hogy egy új közlekedési 

üzemanyag bevezetése nehéz és költséges fel-

adat. A járművek önmagukban teljesen hasz-

navehetetlenek, ha nincsenek üzemanyagtöltő 

állomások, ezek az állomások igen drágák 

mindaddig, amíg sok járművet nem szolgálnak 

ki. Az elektrolízissel termelt hidrogén viszony- 

 
 
 

1. táblázat 
A különböző küszöbárakat meghaladó és azok alatti beszerzési átlagárak, ill. százalékos arányuk  

az albertai villamosenergia-piacon 
 
Küszöbár, T 
(USD/MWh) 

PH átlag, a küszöbár 
alatt (USD/MWh) 

F % a küszöbár 
felett 

PE átlag a küszöbár 
felett (USD/MWh) 

A teljes csúcsbevétel 
T felett (millió USD) 

A teljes bevétel 
T alatt (millió USD) 

20 10,36 54,46   45,11 215,21   41,33 

25 12,50 44,54   50,19 195,83   60,73 

30 14,57 35,49   56,04 174,22   82,34 

35 16,65 27,08   63,32 150,21 106,36 

40 19,19 17,07   78,34 117,14 139,41 

42 20,05 13,68   87,61 104,99 151,61 

44 20,93 10,25 102,49   92,03 164,55 

46 21,43   8,31 115,96   84,41 172,13 

48 21,71   7,28 125,70   80,16 176,33 

50 21,87   6,74 131,94   77,90 178,67 

55 22,22   5,65 147,29   72,90 183,65 

60 22,44   5,06 157,83   69,96 186,63 

65 22,63   4,60 167,31   67,42 189,12 

70 22,79   4,26 175,35   65,44 191,14 

75 23,06   3,73 189,77   62,01 194,47 

80 23,27   3,38 201,45   59,65 196,96 

90 23,49   3,03 215,04   57,08 199,54 

100 23,71   2,73 228,22   54,58 202,03 

110 23,99   2,39 246,01   51,51 205,13 

120 24,21   2,15 260,69   49,10 207,52 
 
T a küszöbár, ami felett az elektrolízist kikapcsolják. PE a küszöbár alatt az áramért fizetett átlagos ár.  PF A küszöbár felett az áramért fizetett 
átlagos ár.  F az időhányad, amely alatt az áram ára meghaladta a küszöbértéket. 
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lag egyszerű megoldást nyújt: a meglévő vil-

lamos hálózattal az energiaellátás megvalósít-

ható – különösen akkor, ha az elektrolízis a 

csúcsidőn kívül valósul meg, amikor a villa-

mos távvezetékeknek szabad kapacitásuk van. 

Az áram végső árában a továbbítás általában 

30%-ot tesz ki, ez a járulék csúcsidőn kívül 

sokkal kisebb. A hidrogénnek a töltőállomások 

közelében, elektrolízissel végzett decentralizált 

előállításánál az ár három fő összetevője: (1) a 

villamos energia; (2) a termelőegység amorti-

zációja; és (3) a tárolóegység amortizációja. A 

töltőállomások folyamatos működéséhez a 

megfelelő méretű tartályok elengedhetetlenül 

szükségesek. 

 

Az üzemanyag-kereslet alakulása 

 

Árban versenyképes tüzelőanyagelem-meghaj-

tású járművek kifejlesztésére van szükség ah-

hoz, hogy a hidrogén használható üzemanyag 

legyen. Összeállításunk e kérdéssel nem foglal-

kozik, de fel kell tételezni ennek lehetőségét – e 

feltevést alátámasztja az egyes társaságok, így a 

General Motors optimizmusa is (hidrogén 

üzemanyaggal működő belsőégésű motorok 

már léteznek, de üzemanyagköltségeik 50%-kal 

magasabbak). Általános az a feltételezés, hogy 

a tüzelőanyag-elemmel működő járművek ha-

sonló távolságot lesznek képesek megtenni egy 

feltöltéssel, mint a benzin- vagy dízelüzem-

anyagúak. A létező belsőégésű motorok hatás-

foka 15%, a tüzelőanyag-elemeké pedig meg-

haladja az 50%-ot, a hidrogén tömegre vetített 

fajlagos energiatartalma háromszor nagyobb, 

mint a benziné. A benzinüzemű gépkocsi egy-

egy feltöltés alkalmával 40 l (30 kg) benzint 

vesz fel – ez egyenértékű 3 kg hidrogénnel, ami 

a gépkocsiban szénszállal erősített alumínium-

hengerekben 700 atmoszféra nyomáson tárolha-

tó (ilyen tartályok már léteznek). 
 
Az elektrolízissel előállított hidrogén  

tőkebefektetési költségei 
 
A hidrogéntermelés árának tartalmaznia kell 

az elektrolitikus cella és a raktározás költségeit 

is. A Stuart Energy Systems (SES) becslése 

szerint az ilyen méretű berendezések ára kb. 

300 USD/kW. Ez tartalmazza az összenyomás-

ra és a szállításra szolgáló készülékeket is. 

Mivel a cellát tervezése során a befektetési 

költségekre optimalizálták, az 1,8 V feszült-

séggel működik, ami kissé eltér a leghatéko-

nyabb értéktől. A tárolás ára különösen magas, 

becslés szerint 800 000 USD/t; feltehetően a 

tárolt tömeggel arányosan változik, ugyanak-

kor a becslés nehéz a technológia viszonylagos 

újdonsága miatt. 
 
Költségoptimálás 
 
Az albertai adatok részletes vizsgálata megmu-

tatja, hogyan lehet a költségeket meghatározó 

három tényezőt optimalizálni a hidrogén árá-
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nak lehető legkisebb szinten tartása érdekében. 

Ha a hidrogéntermelő berendezés működteté-

sét arra az időre korlátozzák, amikor az áram 

nagyon olcsó, az elektrolitikus cellák részese-

dése a teljes árból megnő, mert az idő nagy 

részében kihasználatlanok, több cellát kell 

üzemben tartani az igények kielégítéséhez. A 

tartály méretének is nagyobbnak kell lennie 

azért, hogy fenn lehessen tartani az ellátást, ha 

hosszabb ideig magas a villamos energia ára. 

 

A 2. táblázat különböző feltételek mellett tar-

talmazza a tárolási igényt órákban kifejezve. A 

termelés megszakítása az elektrolitikus cellák 

teljesítményének növelését igényli. E növelést 

ellensúlyozza a kisebb tárolási igény. A 2. 

táblázat az APP tényadatai alapján kapott leg-

érdekesebb információt tartalmazza – vagyis 

azt, hogy akkor érdemes az elektrolízist elindí-

tani, ha a villamos energia ára a 40 és 

60 USD/MWh közötti küszöbérték alá kerül. 

Az 1. táblázat alapján ez meglepő, mivel a 

villamos energia ára az idő közel felében e 

küszöbérték kb. fele, azonban az állóeszköz-

beruházási költségeknek is fontos szerepük 

van. 

 
2. táblázat 

Hidrogéntárolási igény órákban kifejezve a villamos energia küszöbárának  
és az elektrolízisre szolgáló berendezés teljesítőképességének a függvényében  

(a teljesítőképesség 100%, ha a berendezés  
teljes kihasználás mellett kielégíti az igényeket) 

 
A villamos energia árának küszöbértéke, T (USD/MWh) 

40 42 44 46 48 50 55 60 65 

Az elektrolízishez 
szolgáló berendezés 
teljesítőképessége, % 
(a folyamatos műkö-
désű berendezésnek 
100% felel meg) 

 
A szükséges hidrogéntárolási idő órákban 

110 NL NL NL 190 119 92 65 51 45 

115 NL NL 245 128   68 52 30 24 19 

120 NL 409 187   82   37 29 17 16 16 

125 536 363 148   51   32 26 16 14 14 

130 496 320 120   29   28 24 16 13 13 

135 460 278   94   27   25 23 15 12 12 

140 423 255   67   25   24 21 14 12 12 

145 387 234   57   23   22 20 14 11 11 

150 351 214   51   21   20 18 13 11 11 

160 291 175   37   18   17 15 12   9   9 

170 257 155   32   15   14 12 11   9   9 

180 240 135   26   12   12 11 11   9   9 

NL – nem lehetséges: a többlet kisebb mint az az időhányad, ami alatt a villamos energia rendelkezésre áll azon az áron. 
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A 3. táblázat a 2. táblázat alapján megadja a 

hidrogén becsült árát a három tényező: az 

áramár, az elektrolitikus cellák ára és a tárolási 

idő alapján. A számolás során feltették, hogy a 

tőke megtérülési ideje 10 év, a befektetés ho-

zadéka 15%/év. A 3. táblázat széles, lapos 

minimumot ad az árra, ez a minimum 55 és 

65 USD/MWh között van, a tárolási idő pedig 

kb. 12 h (ezt grafikusan szemlélteti a 3. ábra). 

A számított optimális félnapos tárolási idő 

megfelelő, mivel a hidrogén kereslete egyna-

pos periodicitásnak megfelelően fog változni.  

A 3. táblázat adatait elsősorban a tárolás költ-

sége határozza meg. Az elektrolízis teljesítő-

képessége növelésének költségei kevésbé fon-

tosak, csak akkor válnak jelentőssé, ha a táro- 

 

lási igények csekélyek. A küszöb csökkentése 

alacsonyabb áramárak elérése céljából még 

azonos tárolási igények mellett sem vonzó; 

még akkor sem, ha a tárolási igények egyfor-

mák (46 USD/MWh ár mellett az elektrolízis 

180%, míg 65 USD/MWh ár mellett az elekt-

rolízis 135%). 

 

A 2. és 3. táblázatban közölt számolási ered-

mények viszonylag stabilak. Az áram ára az 

APP körzetében előzetesen ismert, a hidrogén 

termelése elhatározható a küszöböt meghaladó 

árak mellett is, ha kevés a tartalék. Így pl. ha a 

felső küszöb 200 USD/MWh, amely mellett a 

termelés beindítását elhatározhatják azokban  

a ritka esetekben, ha a hidrogéntartalék 

 
3. táblázat 

A hidrogén előállítási költségei (USD/t) 
 

A küszöbár a piacon, T (USD/MWh) 

40 42 44 46 48 50 55 60 65 

Az elektrolízishez 
szolgáló berendezés 
teljesítőképessége, % 
(a folyamatos működésű 
berendezésnek 
100% felel meg)  

 
Előállítási költségek, USD/t 

110 NL NL NL 5089 3813 3332 2863 2621 2522 

115 NL NL 6085 3986 2912 2631 2251 2155 2073 

120 NL 9038 5053 3176 2373 2237 2038 2033 2043 

125 11 318 8226 4371 2636 2304 2204 2043 2019 2028 

130 10 620 7467 3886 2260 2253 2188 2063 2021 2030 

135   9 986 6729 3434 2243 2219 2191 2066 2023 2032 

140   9 336 6333 2965 2227 2222 2175 2068 2044 2052 

145   8 706 5973 2806 2211 2206 2178 2088 2047 2055 

150   8 075 5631 2720 2196 2191 2163 2091 2068 2076 

160   7 025 4962 2510 2184 2178 2149 2113 2072 2080 

170   6 450 4640 2460 2170 2164 2135 2135 2112 2120 

180   6 181 4319 2390 2156 2168 2158 2176 2152 2160 
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3. ábra A hidrogén ára a villamos energia különböző küszöbárai mellett (40-60 USD/MWh,  

efölött már hidrogént nem termelnek), az elektrolízisre szolgáló berendezés teljesítményének  
a függvényében (a folytonos üzemeltetéshez szükséges teljesítmény %-ában) 

 
 
 

3 órára elegendő mennyiség alá csökken, a 

szokásos küszöbérték 55 USD/MWh, 10% a 

többlet elektrolízis és 12 óra a tartalék, akkor a 

hidrogén ára 1947 USD/t-ra csökken. A meg-

takarítás ez esetben csak 3,6%, de ez arra utal, 

hogy a rugalmasság a küszöbérték változtatása 

során előnyös. Bonyolultabb eljárások még 

nagyobb előnyökkel járhatnak az áramárak 

helyi csúcsértékeinek elkerülésére, a hidrogén-

szükséglet egyidejű kielégítése mellett. 

 

A költségtényezők hatásának bemutatásához 

érdemes megkeresni a minimális termelési 

költséget is a 3. táblázat alapján (2019 USD/t 

H2, 60 USD/MWh küszöbérték, 25% többlet 

elektrolízis és 14 óra H2-tartalék). Az árak 

érzékenységét jól szemléltetik a következő  

 

gondolatkísérletek: ha a tárolás ára feleződik, a 

hidrogén árának csökkenése 127 USD/t, ha a 

cellák ára 300 USD/kW-ról 200 USD/kW-ra 

csökken, a hidrogén árának csökkenése 211 

USD/t, ha viszont az áram árának növekedése 

10 USD/MWh, akkor a hidrogén tonnánkénti 

ára 563 USD-vel megnő. 

 

A lakóhelyi termelés 

 

Érdemes megvizsgálni – legalább az ellátó 

állomásoktól távol eső helyeken – a hidrogén 

házi termelésének lehetőségét. Ezt a fokozott 

biztonsági kockázatok miatt csak kivételes 

lehetőségnek kell tekinteni. Meg kell határozni 

az egy jármű ellátásához szükséges rendszer 

méretét. Az átlagos kanadai autó évi 21 000 km  
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távolságot tesz meg, 100 km-en 11,3 liter ben-

zin a fogyasztása. Mivel a belsőégésű motorok 

hatásfoka jelenleg átlagosan 15%, a gépkocsi 

kerekeinek meghajtására átadott energia évi 

3185 kWh. A tüzelőanyag-elem hatásfoka 

50%, így 6370 kWh energiájú hidrogén-

üzemanyagot igényel, ami évi 161 kg hidro-

génnek felel meg. A decentralizált hidrogén-

termeléshez a SES vállalat létrehozta az egy-

szerű „házi hidrogéntöltő” prototípusát, amely 

egyesíti az elektrolízisre szolgáló cellát és a 

gázkompresszort. Az elektrolízis során alkal-

mazott technológia azonos a nagyobb töltőál-

lomásokon alkalmazott technológiával. A 

6370 kWh energiatartalmú hidrogén előállítá-

sához 9100 kWh villamos energia szükséges. 

Feltéve, hogy csúcsidőn kívül az áram kiske-

reskedelmi ára 46 USD/MWh, az évi működ-

tetési költség 418 USD lenne. A SES becslése 

szerint a töltőrendszer ára tömegtermelés ese-

tén egységenként 1500–2000 USD lesz. A 

magasabb értékkel számolva, 6%-os beruházá-

si hitelkamattal és 10 éves amortizációval szá-

molva ez további évi 272 USD költség, így a 

teljes évi költség 690 USD. 

 

1,75 kW teljesítmény (15 A, 117 V) mellett a 

napi 58 km megtételéhez szükséges hidrogén 

előállítása 14,2 órát igényel, ami a töltőrend-

szer 59%-os kihasználását jelenti. A csúcsidőn 

kívüli áram felhasználásával a szabványos  

 

117 V-os észak-amerikai hálózati feszültséggel 

az átlagos kanadai autó szükségletének nagy 

része előállítható. A rendszeresen hosszabb 

autóutak megtételét igénylők párhuzamosan 

több készüléket üzemeltethetnek – ezt megte-

hetik, mert az átlagos háztartásban az áram-

erősség felső határa 200 A. Érdekes lehetőség 

az átlagos költségek csökkentésére a fordított 

irányú energiaátalakítás: az albertai díjszabás 

mellett jövedelmező lehet csúcsidőben a fölös-

leges hidrogén visszaalakítása villamos ener-

giává az autók tüzelőanyag-elemében. 

 

A benzin és az elektrolízissel nyert hidrogén 

költségeinek összehasonlítása 

 

0,45 USD/l benzinár mellett, a hagyományos 

(11,3 l/100km fogyasztású) autó üzemanyag-

költsége évi 836 USD. A hidrogén-üzemanyag 

imént kiszámolt ára az adót nem tartalmazza, 

de a két ár összemérhető. Eszerint még otthoni 

töltés mellett is a hidrogén üzemanyagként 

való használata gazdaságilag racionális, nem 

szélsőségesen drága, bár a tonnánkénti ára 

meghaladja a 4000 USD-t. A töltőállomásokon 

nagy mennyiségben előállított hidrogén ára 

viszont fele az otthon előállítotténak. 25%-os 

haszonnal számolva az átlagos kanadai autó 

üzemanyagköltsége a töltőállomásokon elekt-

rolízissel előállított hidrogént használva évi 

368 USD lenne. 
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Még abban az esetben is, ha a hidrogén tárolá-

sának ára ötször nagyobb lenne a kutatók által 

becsült értéknél, ez a költség csak 10%-kal 

növekedne meg, mivel az optimum körül a 

tárolás részaránya a költségekben viszonylag 

kicsi. 

 

A hidrogén előállítása vízgőzös  

metánreformálással (SMR) 

 

A sok hidrogént felhasználó petrokémiai ipar-

ban az SMR-technológiát használják. Több 

millió m3 napi termelése esetén ez a technoló-

gia jó hatásfokú és gazdaságos. Bár a földgáz 

ára magas (5 USD/GJ), és nagy a CO2 elkülö-

nítésének költsége (37 USD/t), az SMR-rel 

termelt hidrogén ára csak kissé haladja meg az 

1200 USD/t értéket. Ebből a fűtőanyag ára 

61%, az állóeszközök amortizációjának része-

sedése 16%, a fennmaradó 23% a CO2 levá-

lasztásának költsége. Ez a „gyártóművi” terme-

lési ár azonban nem tartalmazza a nagyon ne-

hezen számítható forgalmazási, szállítási költ-

ségeket a nagy központosított termelőegységtől 

a szolgáltató/töltő állomásokig. A nagy terme-

lőegységek által kiszolgálandó területek nagy-

ságának ismerete nélkül a forgalmazási költsé-

gek nem becsülhetők. Az mindazonáltal nem 

valószínű, hogy a nagy hidrogéntermelő egysé-

gek a kisfogyasztók forrásai lesznek. A forgal-

mazási költségek – eltekintve attól, hogy fede-

zésük a járműveket kiszolgáló hidrogénpiac 

kifejlődése előtt nehézségekbe ütközik – mesz-

sze felülmúlják a töltőállomásokon elektrolí-

zissel megvalósuló előállítás többletköltségét. 

 

Ha a hidrogén forgalmazása a SMR-

technológiájú nagyüzemek esetében nem kifi-

zetődő, az elektrolízises hidrogén-előállítást a 

kisméretű SMR-előállítással kell összehasonlí-

tani. A kisebb SMR-ek által egységenként kb. 

1 t/nap mennyiségben előállított (ez egy töltő-

állomás napi várható forgalmának háromszo-

rosa) hidrogén ára jelenleg kb. 3400 USD/t, 

amiben benne van a 2000 USD/t-t meghaladó 

elosztási költség. A mostani elképzelések sze-

rinti töltőállomások napi forgalma 300 kg 

(3400 m3) hidrogén, ami ezredrésze a vegy-

iparban megszokott napi termelésnek. Igen kis 

SMR egységek is megvalósíthatóak, ilyeneket 

már kifejlesztettek az üzemanyag hidrogénné 

alakítása céljából a tüzelőanyag-elemmel mű-

ködő autók számára. A méret csökkentésének 

azonban ára van. A vegyiparban a költségek 

méretfüggését exponenciális függvény fejezi ki: 

 

költség ∝ (méret)n

 

Az n kitevő általában 0,6 és1,0 közé esik. Az 

olyan folyamatok esetében, mint az elektrolí-

zis, ahol a méretek növelése egységek hozzá-

adását jelenti, az n kitevő közel 1. Nem hivata-

losan publikált adatok szerint SMR esetében 

ez a kitevő 0,66. Így az ezerszeres méretcsök-
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kentés a beruházási költségeket százszorosan 

csökkenti. Ez magyarázza, hogy az SMR napi 

50 000 m3 termelés alatt nem gazdaságos. Fel-

téve, hogy a fenti összefüggés érvényes, kis 

SMR esetében a tőkebefektetés 2000 USD/t. 

Így a kisméretű SMR nem versenyképes a 

decentralizált elektrolízissel, a földgáz és a 

CO2 elkülönítésének ára csak másodlagos je-

lentőségű.  

 

A különböző helyi módszerekkel előállított 

hidrogén költségeit a 4. táblázat foglalja össze. 

Az itt szereplő árak nem tartalmazzák a hasz-

not, az adót vagy más árnövelő tényezőt. 

 
4. táblázat 

A hidrogén előállítási költségeinek összefoglalása (USD/t) 
 

Nagy SMR  
(250 t/nap; a föld-
gáz ára 5 USD/GJ) 

Metán: 744 Tőke: 200 CO2 leválasztása: 
275 

Elosztás 
> 2000 

Összesen: 
> 3200 

Kis SMR 
(2,5 t/nap; 
a földgáz ára 
5 USD/GJ) 

Metán: 744 Tőke: 2000 CO2 leválasztása: 
275 

 Összesen: 3019 

Töltőállomás, 
elektrolízis 
(0,3 t/nap) 

Áram: 1287 Gyártókészülék: 442 Tárolás: 218  Összesen: 1947 

Házi elektrolízis 
(0,4 kg/nap)  

Áram: 2596 Gyártókészülék: 689 Tárolás: 0  Összesen: 3285 

 

 

A hidrogén előállításához szükséges  

villamos energia forrása 

 

Természetesen a kőolajból származó üzem-

anyagról a víz elektrolízisével előállított hid-

rogénre való tömeges áttéréshez új áramfor-

rásokra van szükség. A szélturbinák és a nap-

elemek hozzájárulhatnak az igények kielégíté-

séhez, nem folytonos, rendszertelen működé-

sük miatt azonban az üzemeltethető berende-

zések teljesítményének a szükséges teljesít-

mény többszörösének kell lennie; ez jelentős 

többletköltséggel jár. A kívánt teljesítményhez 

– különösen a sűrűn lakott fejlődő országok-

ban – a szél- és napenergia nem elegendő. 

Ezért fontos hangsúlyozni az atomenergia fel-

használásának szükségességét. 

 

Az albertai APP működési területén a villa- 

mos energia átlagos ára 2002-ben 29,29 

USD/MWh volt, ami éppen csak hogy keve-

sebb, mint a fejlesztés előrehaladott stádiumá-

ban levő Advanced CANDU Reactor (ACR) 

típusú atomerőmű által termelendő villamos 
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Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás 
 

 
 

energia tervezett ára, ami 30 USD/MWh. Ha az 

ACR technológiájú nukleáris erőmű áramot 

lesz képes betáplálni a hálózatba csúcsfogyasz-

tás idején Albertában a 2002. évi áron, akkor az 

általa a kisebb energiaigényű időszakokban 

szolgáltatott energiával hidrogén termelhető a 

jelen összeállításban ismertetett áron. 

 
 
Következtetések 
 

Az öszeállítás az atomenergia segítségével 

megvalósuló fenntartható hidrogéntermelést 

vizsgálta. Az APP adatai alapján arra a követ-

keztetésre lehet jutni, hogy a tüzelőanyag-

elemes járművek gazdaságosan üzemeltethe-

tők elektrolízissel előállított hidrogénnel. A 

működés gazdaságossága fokozható a hidro-

géntermelés megszakításával és áram eladásá-

val a hálózatnak a csúcsterhelésű időszakok-

ban, amikor a villamos energia ára maximális. 

A CO2 kibocsátásával elégethető üzemanyag-

ok használatának megszüntetése a közlekedés-

ben sürgős feladat. A nukleáris erőművekben 

fejlesztett villamos energiával, elektrolízis 

révén nyert hidrogén-üzemanyag felhasználá-

sával ez a feladat megvalósítható. 

 

Összeállította: Schultz György 
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Röviden… 
 
Elkészült a világ legnagyobb vízerőműve Kínában 
 
Elkészült a világ legnagyobb vízerőműve: Kínában, a Jangce folyón épült Három Szoros nevű 
duzzasztóművet, a tervezettnél kilenc hónappal korábban adták át. A projekt gigantikus méreteihez 
képest viszonylag szerény ceremónia keretében avatták fel a létesítményt. Bár az állami televízió 
élőben közvetítette az ünnepséget, azon egyetlen magas rangú vezető sem volt jelen, ellentétben az 
építési munkálatok 1997-es megkezdésével, amelyen részt vett az akkori államfő és a miniszterel-
nök, Jiang Zemin (Csiang Cö-min) és Li Peng. Az illetékesek hangsúlyozták, hogy bár a duzzasz-
tómű elkészült, még sok munka maradt hátra addig, amíg a teljes projekt befejeződik. Bár a 2309 
méter hosszú és 185 méter magas duzzasztómű valóban elkészült, az erőműben még nincs a helyén 
az összes generátor. A terv szerint 2009-ben szerelik be az utolsó generátort, és onnantól kezdve 
éri el az erőmű a teljes kapacitását. A huszonhat egység összteljesítménye 18 200 MW lesz. 
 
(MTI) 
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