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Vodík je najrozšírenejším prvkom vo vesmíre: 75 % hmotnosti

a 92 % počtu atómov. Vo veľkom množstve sa vyskytuje vo

hviezdach a plynných planétach. Je to najjednoduchší

chemický prvok; jeho najbežnejší izotop pozostáva len z

jedného protónu a jedného elektrónu. V zemskej kôre tvorí

vodík iba 0,22 % atómov, ďaleko za kyslíkom (47 %) a

kremíkom (27 %).

Čo je Vodík?

Vodík je nosič energie, ktorý si vyžaduje komplexný

hodnotový reťazec. Vo všeobecnosti sa vyrába z vody

alebo uhľovodíkov, a to buď termochemickými procesmi so

zachytávaním CO2 uvoľneného pri výrobe, alebo

elektrolýzou vody. V súčasnosti sa vodík používa takmer

výlučne na priemyselné účely v chemickom a rafinérskom

priemysle. V budúcnosti budú jeho kapacity ako nosiča

energie zohrávať významnú úlohu v oblasti dopravy, v

plynárenstve a pri výrobe elektriny a tepla.

Ako je to užitočné?

Aké sú jeho výhody?

Výhody vodíka sú početné: je skutočným riešením, ako

nahradiť fosílne palivá (najmä v doprave, keďže má dlhý

dojazd). Spotrebováva energiu bez priamych emisií

skleníkových plynov.

Vodík, ktorý niektorí považujú za palivo budúcnosti, sa

môže používať s palivovým článkom na výrobu elektrickej

energie. 

Vodík sa môže používať ako nosič energie v ťažkej

doprave, v priemysle a v strednodobom horizonte aj na

hromadné skladovanie energie.

10 bodov

Skladovanie chemických látok vo forme vodíka

predstavuje atraktívne a vzrušujúce riešenie pre

skladovanie energie, ale aj pre elektrické vozidlá. V

porovnaní s modernými technológiami skladovania

energie, ako sú batérie, má vodík veľmi vysokú

špecifickú hustotu energie: približne 120 megajoulov

na kilogram.

Skladovanie vodíka

Aké sú riziká?

Svetová energetická rada mohla posúdiť stav pokroku

v oblasti globálnej vodíkovej stratégie. Svoju účasť
oznámilo len 12 krajín a EÚ. Deväť z nich ohlásilo svoju

iniciatívu len minulý rok. Napriek tomu 19 krajín v

súčasnosti vypracúva stratégie a prejavuje veľký

záujem o vládne iniciatívy podporované konferenciou

COP26. Napriek rastúcej podpore na celom svete je

rozvoj "vodíkového hospodárstva" stále v plienkach a

vyžaduje si viac pozornosti.

A čo globálne meradlo?

Od roku 2019 sa o obnoviteľný a dekarbonizovaný

vodík prejavuje čoraz väčší záujem ako o základný

prvok energetickej transformácie a prostriedok

regionálnej priemyselnej revitalizácie a od roku 2019

sú národné a regionálne vodíkové stratégie čoraz

ambicióznejšie. Vo Francúzsku sa vďaka vodíku

vyrábanému elektrolýzou do roku 2030 ušetrí viac ako

6 miliónov ton CO2. Boli zavedené investície vo výške

30 miliárd EUR do výskumu a vývoja s cieľom pripraviť
Francúzsko na rok 2030 a zvýšiť jeho nezávislosť. 

Horizont 2030

Sa production

Vodík možno získať týmito dvoma postupmi:

Reforming - Približne 96 % vodíka sa vyrába z fosílnych

palív reformingom,

Táto forma výroby bohužiaľ prispieva ku globálnemu

otepľovaniu, pretože uvoľňuje CO2. Elektrolýza - do vody

sa vpustí elektrický prúd, ktorý spôsobí disociáciu atómov

medzi atómami kyslíka a vodíka.

Jeho výzvy

Vývoj dekarbonizovaného vodíka je jednou z odpovedí na

environmentálne, technické a hospodárske problémy.

Mala by urýchliť ekologickú transformáciu, znížiť závislosť
od dovozu uhľovodíkov a fosílnych palív, ale

predovšetkým zvýšiť technologické výhody.

zvýšiť energetickú účinnosť o 200 %. 

zvýšiť o 40 % podiel tepelných obnoviteľných zdrojov

energie, ktoré prispievajú k energetickej účinnosti územia

zvýšiť podiel elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov o

50 % v období 2015-2023.

V článku 203 zákona o energetickom prechode na ekologický

rast z roku 2015 sa stanovuje vypracovanie osobitného

viacročného energetického programu (PPE) pre Korziku a

zahraničie, ktorý spoločne vypracujú štát a miestne orgány a

ktorý umožní :

EPP pre neprepojené
oblasti

Podobne ako iné palivá, aj vodík predstavuje určité

riziko: riziko úniku, horľavosti a vzniku výbušnej škvrny.

Určité opatrenia však obmedzujú riziká, ako napríklad

pridanie inertného plynu (napr. CO2) na zníženie

horľavosti vodíka.
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