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Kapitel 2:            Hydrogen kan     produceres på mange måder  produceres på mange måder

raturer er hurtigere reaktioner og min-
dre energitab. “Elektrolyse af vand er 
en varmeforbrugende (endoterm) proces. 
Ved højtemperatur–elektrolyse er elfor-
bruget lavere end ved traditionel elektro-
lyse, fordi varmen medvirker til at splitte 
vandmolekylerne. Varmen kommer fra 
den elektriske modstand i cellen, som 
isoleres grundigt. Metoden kan især bli-
ve økonomisk konkurrencedygtig, hvis 
man anvender spildvarme som hjælp til 
at fordampe vandet og holde cellerne var-
me”, siger Mogens Mogensen fra Risø.

Mogensen og hans kolleger har opnået 
lovende resultater i laboratoriet, som ty-
der på at SOEC–celler vil kunne fremstil-
le hydrogen fra vedvarende energikilder 
til en pris, der svarer til 30 dollar for en 
tønde råolie, hvilket lå under markeds-
prisen på olie i 2006. “Udfordringen er 
at få udviklet cellerne til at kunne holde 
i tilstrækkeligt mange år”, siger Mogens 
Mogensen. 

Højtemperatur–elektrolyse kan blive en 
mulighed i Danmark i forbindelse med 
udbygningen af vindkraften til havs. Når 
der er overskud af el fra de store hav-
mølleparker, kan strømmen bruges til at 
producere hydrogen, som enten anven-
des til transport eller lagres. Tilmed kan 
processen vendes i cellerne, så de funge-
rer som brændselsceller og producerer 
strøm, (SOFC = Solide Oxide Fuel Cell), 
når der igen er behov for elektricitet.

Elektrolyse af vandElektrolyse af vand

En anden industriel metode til hydro-
genfremstilling er elektrolyse, hvor 

vand omdannes til oxygen og hydrogen 
ved at sende strøm gennem vandet. Elek-
trolyse er en dyr proces, medmindre elek-
triciteten er ekstremt billig. Det er ofte 
tilfældet i lande med store vandkraftvær-
ker som Norge og Sverige samt i lande 
som Frankrig, hvor atomkraftværkerne 
kører på fuld kraft året rundt. Ved indu-
striel elektrolyse omsættes 60–70 pro-
cent af den tilførte elektriske energi til 
hydrogen. Men den samlede effektivitet 
er kun omkring det halve, fordi der også 
sker et energitab, når hy drogenet igen 
skal omsættes til strøm.   

En ny teknologi, som undersøges på 
Forskningscenter Risø, er højtempera-
tur-elektrolyse af vanddamp i keramiske 
brændselsceller (SOEC = Solide Oxide 
Electrolyser Cell), som kan omsætte 92 
procent af den elektriske energi til hy-
drogen. Elektrolysen sker ved 750–1000 
grader, og fordelen ved de høje tempe-

A: Cellen tilføres strøm 
og elektrolyserer vand 
til hydrogen og oxygen.

B: Processen er vendt, 
så brændselscellen til-
føres hydrogen, der 
reagerer med oxygen 
under dannelse af vand, 
elektroner og varme. 

Elektrolyse:

Vand oxideres ved anoden:
 2 H2O →  O2 + 4 H+ + 4 e–

Vand reduceres ved katoden:
 4 H2O + 4 e– →  2 H2 + 4 OH–
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