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Vodík: prečo sa ním zaoberáme?
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1. Energetická efektívnosť

2. Elektrifikácia

3. Vodík a bio-energia

Zdroj: Stepping up Europe’s 2030 climate ambition
SWD(2020) 176 final

Splnenie cieľov uhlíkovej neutrality v
roku 2050 má svoje implikácie aj pre
sektor plynárenstva:

ü Maximálne využívať potenciál
výroby biometánu (odpady,
hnojovica, ČOV...);

ü Pripravovať infraštruktúru na
vodík (prípadne zmes vodíka a
metánu);

ü Podporovať prepájanie sektorov
elektroenergetiky a plynárenstva.
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H2 Smart Hydra



Integrácia OZE

Smart Hydra

Elektrolyzér

BUDÚCI TREND: očakáva sa výrazný nárast miery elektrifikácie (do roku 2050 až na 
dvojnásobok dnešnej hodnoty) najmä na úkor ropy a čiastočne zemného plynu. Možno teda 
očakávať nárast summer / winter spread, ktorý je bežný v plynárenstve.
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Integrácia OZE

Smart Hydra

Elektrolyzér

Elektrina osciluje v ročnom diagrame + / - 10% okolo svojej stredovej hodnoty.
Plyn osciluje v ročnom diagrame + / - 50% okolo svojej stredovej hodnoty.

Elektrina na Slovensku v dennom diagrame má rozdiel medzi MAX a MIN zaťaženia len 15-20%.
V Nemecku a v Taliansku je rozdiel 80%.

Zdroj: Long-Term Storage CEER White Paper series
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Integrácia OZE

Smart Hydra

Elektrolyzér

Pokiaľ krajine dominuje produkcia OZE z fotovoltiky bude výrazne narastať potreba 
dlhodobého skladovanie EE.

Zdroj: Long-Term Storage CEER White Paper series 6



Integrácia OZE

Smart Hydra

Elektrolyzér

RIEŠENIE: prepojenie sektorov elektroenergetiky a plynárenstva prostredníctvo vodíka 
vyrábaného elektrolýzou.

PEM elektrolyzér poskytuje ramp up time menej ako 1s na plný výkon.

Najlepší alkalický elektrolyzér poskytuje flexibilitu zmeny výkonu o 5% výkonu / 1s 
(bežný alkalický elektrolyzér má flexibilitu zmenu výkonu o 5% výkonu / 1min).
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Smart Hydra

Elektrolyzér
SMART HYDRA

Dispečing

Smart Hydra prepája elektroenergetiku a plynárenstvo

Integrácia 
OZE

Skladovanie 
H2

Syntetický 
metán

čerpacie 
stanice

FCEV 
autobusy

Priemyselné 
využitie

Smart Hydra je projekt zameraný na 
optimalizáciu výroby vodíka a jeho využitia 
hlavne v energetickom a dopravnom sektore.

Hlavné ciele projektu sú:
- pomáhať plniť klimatické ciele EÚ;
- zvýšiť bezpečnosť dodávok energie;
- podporovať výrobu a využitie vodíka.
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H2 Multifuel stanica



Vodík: Multifuel stanica
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Vodík: Multifuel stanica
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