
Приложение 1. Различните видове водород и видовете
електролиза

Досега частично разгледахме класическото производство на водород, което се прави
основно от природен газ CH4+2H2O=4H2 +CO2, като произвежданият CO2 се връща
обратно в резервоара или (по-често) се изпуска в атмосферата като парников газ. Има
няколко цветови класификации за водорода, чиято идея е единствено да се даде представа
как е произведен той.

Има и още няколко други потенциални източници, които са процес на проучване – вкл.
новия т.нар. оранжев водород, при който CO2 се нагнетява във формации, където в крайна
сметка се стига до реакция на железен окис и вода при която се отделя водород. Има и
други, но засега са в областта на теоретичните възможности.

Фигура 9. Опростена схема на видовете процеси за добив водород

Обещаващото направление за добив на “зелен” водород е чрез така наречената
електролиза, която представлява сравнително прост и известен отдавна процес – през вода
се пропуска електрически ток и се отделя кислород и водород на съответните електроди –
2H2O + енергия = 2H2+O2. Когато електричеството е произведено изцяло от ВЕИ, то
водородът, получен по този начин, се класифицира като зелен водород. Идеята е, че в
моментите на излишък на енергия (примерно през деня заради соларите или през нощта от
вятъра и малката консумация) цената на електричеството ще е ниска и дори отрицателна.

https://www.h2bulletin.com/knowledge/hydrogen-colours-codes/


Фигура 10. Опростена схема на електролизера

Има четири основни вида електролизери дадени на фигурата по-долу.

Фигура 11. Принцип и работа на основните електролизери, познати днес



В зависимост от избраната технология на електролизера, съпътстващото оборудване
съответно е различно.

Фигура 12. Блокова схема на инсталация за водород с AEM (Anion Exchange Membrane) елекролизер

Фигура 13. Блокова схема на инсталация за водород с Alkaline (Diaphragm) елекролизер



Фигура 14. Блокова схема на инсталация за водород с PEM (Proton Exchange Membrane) елекролизер

Фигура 15. Блокова схема на инсталация за водород с SOEC (Solid Oxide Electrolyte Cell) елекролизер

Различните технологии са се развивали през годините като първите са били изцяло
алкални, като се е използвал азбест за диафрагма.



Фигура 15. Електролизери през годините

Както се вижда, изборът на електролизер е важен за общата сложност на инсталацията и
съответно той зависи от много параметри. В света има сравнително малко компании, които
имат опит с големи промишлени електролизери, докато има голямо количество малки
такива.

В общия случай, производителите на електролизери правят самото устройство, като
отговорност на клиента или инженерингова компания е да завърши доокоплектовката,
която вероятно при големите инсталации ще е по-съществената част от капиталовите
разходи и сложността.

В същото време, извън електролизера, останалото оборудване не е нищо особено и е общо
взето стандартно и налично от години. Необходимото захранване за електролизерите е
нещо напълно познато в индустрията и се използва от години (като например мощни
захранвания за нуждите на електродъговите пещи в металургията или електролизните
вани в медодобивната индустрия ). N.B. По мои спомени, АББ правиха захранването на
електролизните вани в Аурубис преди години и мощността беше над 10 MW.


