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Резюме: В много отношения, водородът е идеалното гориво. Той може да бъде 

получен от вода с помощта на различни възобновяеми енергийни източници. 
Продуктът от окислението му е само вода, т.е. няма вредни емисии. Когато 
енергията на възобновяеми природни източници се използва за производство на 
водород от вода, получаваме съвместими с околната среда енергийни системи.  

Водородът може да се използва за всякакви цели, за които днес се използват 
конвенционалните горива, с изключение единствено на случаите, в които е специално 
необходим въглерод. Той може да се преобразува директно в електричество с 
помощта на горивни клетки, които вече се прилагат в транспорта, както и в 
стационарни станции за производство на електроенергия. 

 
Свойства и разпространение на водорода: 
Водородът е безцветен газ, без вкус и мирис. Той е най-лекият химичен елемент 

с температура на кипене -253 градуса по Целзий и на топене -259 градуса по Целзий. 
Разтваря се незначително във водата, но оклудира в значителни количества в някои 
метали, например паладият разтваря в себе си до 3 000 обемни части водород (оклузия - 
термин, въведен, за да опише специален вид усвояване на газове от метали). Елементът 
водород е най-разпространен елемент във вселената, като на Земята най-често се 
намира свързан в молекулите на водата или в органичните съединения. 

Получаване на водород: 
Чист водород може да се получи от въглеводороди при висока температура или 

чрез електролиза на водата.[1] Някои водорасли и бактерии, които използват 
слънчевата светлина като основен източник на енергия, при определени обстоятелства 
също отделят водород.  

В настоящия момент технологиите, притежаващи най-добрия потенциал за 
производство на водород са четири категории: термохимични, електрохимични, 
фотоелктрохимични и фотобиологични.[2] Проблемът при производството на водород 
е, че за производството му се хаби повече енергия, отколкото се получава при 
използването му като гориво.[3] Решението на този проблем е използването на 
природната енергия за неговото получаване. Водородът се получава чрез електролиза 
на вода от възобновяеми енергийни източници и се складира. Когато е необходимо, се 
конвертира в електричество или топлина. (фиг.1). Получаването на водород от този 
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метод е надежден начин за получаването му на по-ниска цена, освен това не причинява 
отделяне на въглероден диоксид и въглероден окис, които са парникови газове,  
допринасящи за глобалното затопляне.[4] Водородът може лесно да се складира и 
пренася, което го прави отличен енергиен източник.  

Предимства на водорода като енергиен източник: 
Принципът за съхраняване на електрическата енергия от възобновяеми 

източници предполага превръщането й в друг вид енергия: механична, топлина или 
химическа енергия и отново възможност тази енергия да се преобразува в 
електрическа. Най-универсален се оказва подходът за преобразуване чрез химически 
процес, който позволява обратимост към електрическа енергия. Пътищата са два - 
съхранение на енергията в батерии и съхранение под формата на водород, произведен 
чрез електролиза на вода (фиг.1). 

 
Фигура 1 Цикъл вода-слънце-водород [5] 

 
Чистия водород е най-малкият елемент и част от него неизбежно ще “избяга” от 

всеки известен съд или тръба, но дори слаба вентилация може да предотврати такъв 
теч. Така, че докато той е в газообразно или течно състояние, тръбите са класически и 
много ефективен начин на транспортиране. Макар, че чистия водород оклудира в 
металите и те стават крехки, което предполага, че металните тръби не са идеален 
вариант за транспортиране на водород. 

Водородът притежава 3 пъти по-висока калоричност в сравнение с бензина и сам 
по себе си не е взривоопасен. Няма корозионно действие върху металите. При 
изгарянето му се получава екологично чист продукт - вода, т.е. освен висококалорично 
гориво водородът е и екологично целесъобразен енергоносител. Преимуществата на 
водорода като мощен енергоносител се изразяват не само в неговата висока енергийна 
ефективност при изгарянето му в кислородна среда, но и в способността му при 
свързване с кислорода да произвежда електрическа енергия в горивните елементи.[6] 
Първият горивен елемент е изобретен от Уилям Гроув през 1839 г. През 60-те години 
на миналия век космическите кораби Gemini и Apollo използват горивни клетки за 
производство на електроенергия, топлина и питейна вода на борда си. 
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Фигура 2 Схема на горивна клетка [7] 

Горивната клетка (фиг. 2) представлява решителна стъпка напред за 
електромобилите, тъй като позволява шофиране на дълги дистанции с нулево отделяне 
на вредни емисии и кратко време за презареждане - и не само за пътнически коли, но и 
за търговски превозни средства. Автомобилите с горивни клетки  химически 
преобразуват водорода в електроенергия за захранване на превозното средство, като се 
отделя само водна пара като отпадъчен продукт (фиг. 3). За разлика от 
електромобилите с батерии, при които пробегът често е ограничен до около 100 км и 
трябват няколко часа за презареждане, колите с горивни клетки се зареждат в рамките 
на минути и могат с един резервоар да изминават разстояния, съпоставими с тези на 
най-икономичните коли с конвенционален двигател с вътрешно горене. 

 

 
 

Фигура 3 Лек автомобил, използващ водород за гориво [8] 
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Водородна станция е станция за производство (при наличие на енергиен 
източник), съхранение и пълнене на водород, подобно на бензиностанция е 
разположена до пътните артерии, или е разположена в дома, като част от концепцията 
за енергийна независимост. Станциите обикновено са предназначени за захранване с 
водород на превозни средства, а също и за захранване на домашни електрически 
устройства.  

Състояние и перспективи за развитие на водородната икономика: 
Смята се, че водородът ще формира основната енергийна инфраструктура, която 

ще захранва бъдещите поколения, заменяйки днешния природен газ, нефт, въглища и 
електрическа инфраструктура. Предвижда се новата водородна икономика да замени 
днешната енергийна икономика и този процес вече набира скорост, което може да се 
види и от далновидната стратегия на пет големи автомобилни компании, които вече 
имат масово производство на автомобили с горивни клетки, а именно „Тойота“, „БМВ“, 
„Даймлер“, „Хонда“ и „Хюндай“.  

В началото на 2016г. в Европа има повече от 50 работещи водородни станции. В 
Дания има 6 обществени станции, като в момента в гр. Хернинг се изгражда завод, 
който ще произвежда 300 станции годишно, всяка способна да произвежда по 200 кг 
водород на ден.[9] В Германия функционират 28 водородни станции в момента, като се 
предвижда този брой да се увеличи до 100 станции до 2017 г. и до 400 станции през 
2023 г.[10] Исландия отваря първата търговска водородна станция през 2003 г. като 
част от инициатива на страната за изпълнение на водородна икономика.[11] В 
Холандия в момента работят 3 станции, като първата публична водородна станция 
отваря врати през септември 2014 г., като използва водород от тръбопровода от 
Ротердам до Белгия. 2 самостоятелни станции в Амстердам и Арнем ще бъдат пуснати 
в експлоатация до 2017г.[12] Първата по рода си станция с производство на водород на 
място от слънчева енергия е открита в началото на 2007 г. в Норвегия, тя е част от 
Скандинавската водородна магистрала.[13] В момента там работят 5 и се планира да 
бъдат построени още 20 станции до 2020 г. В Швеция работещите станции са 7. В 
Турция през 2011 г. стартира строежа на съоръжението “Златния рог” в Истанбул за 
производство, съхранение и пълнене на водород. Тази станция ще се използва за 
обезпечаване нуждите на пътнически кораби, задвижвани с водородни горивни клетки, 
както и за тази на вътрешен транспорт.[14] В Англия в момента работят 12 обществени 
станции за зареждане с водород, във Франция – 7, в Испания – 4, в Италия – 2, Австрия 
и Швейцария - по 3, Белгия – 4 и една в Словения.[15]  

 В Япония има редица водородни станции по проекта JHFC 2002-2010 за 
тестване на различни технологии за производство на водород.[16] В момента има над 
60 водородни станции и се очаква да се добавят още толкова до 2018.[17] В Южна 
Корея има 8 работещи водородни станции и е планувано пускането в експлоатация на 
още 10 до 2020г. В Тайван работи една, а в Китай и Индия по две водородни 
станции.[15]  

В Канада три станции са изградени от 2005 г. насам. Jones, Nicola.[18] През 2000 
г. е открита първата водородна станция в Северна Америка,[19]  като до края на 2016г. 
броят на станциите в САЩ трябва да достигне 100.[20] В южна Америка има само една 
работеща станция, намираща се в Аржентина, а в Африка нито една. В Австралия също 
има само една – в Сидни.[15] 

В заключение може да се каже, че водородът като гориво с нулеви емисии става 
все по-достъпен за масовия пазар, благодарение на целенасочената подкрепа от страна 
на правителства, производители на автомобили и разрастваща се мрежа от станции за 
зареждане. А къде сме ние? През последните години в България също се провеждат 
инициативи, свързани с водородните горива като форма на захранване на превозни 
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средства и домакинства. В момента обаче в страната ни няма нито една водородна 
станция. 
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Abstract: In many respects, hydrogen is the perfect fuel. It can be prepared from water 

with the aid of various renewable energy sources. The product of oxidation is only water, i.e. 
no harmful emissions. When the energy of renewable natural resources is used to produce 
hydrogen from water, we obtain environmentally compatible energy systems. 

Hydrogen can be used for all purposes for which conventional oils are being currently 
used; with the sole exception of the cases where carbon is particularly necessary. It can be 
converted directly into electricity using fuel cells, which are already applied in transport, as 
well as in stationary stations for electricity production. 

 


