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 Egyesületünk alapvetően a tüzelőanyag-cellás technológiák irányában 

elkötelezett, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül az egyéb típusú 

energiakonverziós technológiákat sem, főleg ha azt az itt bemutatott 

léptékben és viszonylag rövid idő alatt kívánják piacra bocsátani. 

A Mitsubishi Hitachi Power Systems 

(MHPS) cég megrendelést kapott két 

„M501JAC” típusú gázturbinára az 

Intermountain Power Plant (IPP) 

erőműbe, amely Utah Államban 

(USA) található, és amely egyfajta megújuló alapú hidrogén energetikai 

központként („energy hub”) működik majd. 

Folytatás a 8. oldalon. 

 Egyesületi hírek: új honlap és éves közgyűlés 

 Február közepétől elérhetővé vált egyesületünk új honlapja, a 

korábbival azonos címen: www.hfc-hungary.org A korszerűbb dizájn, 

menüstruktúra és arculat kialakítása mellett a szakmai tartalmat is 

jelentősen bővítettük, ugyanakkor a régi honlapon felgyűlt, de továbbra 

is releváns információkat áttelepítettük az új honlapra. A honlap 

fejlesztését több tagvállalatunk is támogatta, amelyek a 10. oldalon 

láthatók. 

Rendes éves közgyűlésünk év elején megtartásra került, melynek 

keretében a három évente esedékes tisztújító szavazás is megtörtént. 

Folytatás a 10. oldalon. 

Hidrogénvölgy: teljes ipari ökoszisztéma 

Új szintre lép a hidrogén-technológiai projektek összetettsége: az észak-

hollandiai régióban valósul meg az első, az EU-tól is számottevő 

támogatásban részesülő hidrogénvölgy (H2V) projekt, melynek 

keretében immáron nem csak egy adott technológiát vagy értékláncot 

létesítenek, hanem egy teljes hidrogéntechnológiai ökoszisztéma 

demonstrációját valósítják 

meg. Ilyen értelemben nem 

is projektnek, hanem 

inkább összekapcsolódó 

projektek portfóliójának 

nevezhetjük a - HEAVENN 

néven futó - hidrogénvölgy 

koncepciót, amelyben több, 

immár ipari léptékű hidro-

génértéklánc összefüggő 

hálózatát hozzák létre egy 

adott földrajzi régióban. 

Folytatás a 2. oldalon. A HEAVENN projekt egyik fontos eleme, a 

Magnum erőmű (Eemshaven) átalakítása.  

Kép. HEAVENN. 

Illusztráció. Kép: MHPS. 

http://www.hfc-hungary.org/
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1 Már meglévő projektelemek például: 22 hidrogénüzemű busz a Groningen régióban, 8 hidrogén-töltőállomás, hidrogénüzemű 

kukásautó, illetve utcaseprő gép, a Groningen-Leeuwarden közötti hidrogénüzemű vasúti közlekedés tesztüzeme stb. 
2 A projekt ún. „kék” hidrogén előállítását is tartalmazza, ami főleg kezdetben nem nélkülözhető. Ez azt jelenti, hogy bár 

fosszilis, alapvetően földgáz alapon történik az előállítás, szénleválasztási (CCS) technológiát alkalmaznak. 
3 Az összehasonlítás megkönnyítése érdekében megemlítjük, hogy Magyarország teljes éves primerenergia felhasználása 

1 025 PJ volt 2017-ben. (Forrás: NEKT, 2020.) 

Hidrogénvölgy: teljes ipari ökoszisztéma demonstrációja (folytatás az 1. oldalról) 

Hírlevelünk korábbi lapszámaiban rendszeresen írtunk 

már komplex projektekről, például ahol főként megújuló 

alapon előállított villanyból közvetlenül a töltőállomáson 

(on-site) állítanak elő hidrogént például a 

villamosenergia-rendszerrel együttműködésben. A 

helyszínen történik bizonyos mennyiségű hidrogén 

tárolása, illetve a hidrogénüzemű járművek (mint 

végfelhasználók) tankolása is. Egyre-másra jelennek meg 

az ennél összetettebb, illetve magasabb szintű projektek, 

amelyeket az EU-s szaknyelv „hidrogénvölgy” 

(„hydrogen valley”, H2V) kifejezéssel illet, ami lényegében 

a teljes hidrogéntechnológiai ökoszisztéma 

demonstrációját jelenti. 

Az első ilyen régió észak-Hollandia, amely 

nemrég dedikált támogatást kapott az ottani 

„hidrogénvölgy” megvalósítására. A „projekt” 20 millió 

euró támogatást kapott az Európai Bizottságtól az FCH 

JU révén, de a vállalati és egyéb projektpartnerek 

további 70 millió eurót tesznek hozzá ehhez az 

összeghez. Összességében tehát 90 millió eurós 

költségvetésű projektről beszélhetünk. A HEAVENN 

nevet viselő, 6 éves projekt 2019-ben indult. Hangzatos 

nevét, illetve rövidítését a „H2 Energy Applications (in) 

Valley Environments (for) Northern Netherlands” 

kifejezésből származtatják. Hat EU tagállamból 31 

partner vesz részt a projektben, köztük olyan cégek, mint 

az Akzo Nobel, a Gasunie, az Engie vagy az EWE 

Gasspeicher, valamint egyetemek (University of 

Groningen) és kutatóintézetek. 

A bevezetőben említettek alapján a HEAVENN 

lényegében egy szerteágazó projektportfólió, amely 30 

projektet foglal magába. E projektek ipari, közlekedési és 

épületenergetikai tevékenységek igen széles körét 

foglalják magukba, így például: elektrolizálók létesítését, 

a földgáz hálózat felújítását, hogy alkalmas legyen a 

hidrogén szállítására, sókavernák felkészítését a 

hidrogén föld alatti tárolására, valamint a zöld hidrogén 

alkalmazásának marketingjét. Kétoldalú megállapo-

dások révén a projektportfólió túl is terjeszkedhet az 

észak-Holland régión, ugyanis a szomszédos Flamand 

régióval is tárgyalásokban állnak, hogy miként lehetne a 

kikötőket a zöld hidrogén „központi csomópontjává” 

tenni. A hidrogénvölgynek nem minden eleme új 

projekt. Léteznek már tervezés, vagy akár működés 

fázisában lévő hidrogénprojektek a régióban1. Ilyen 

esetekben vagy a jelentős méretnövelés és/vagy a 

HEAVENN projektbe való szerves bekapcsolás a cél. 

A projekt elsősorban a szektorális integrációra 

összpontosít: nagyléptékű, „zöld” hidrogén előállítás, 

tárolás, szállítás, disztribúció, majd a hidrogén többféle 

végfelhasználásának megvalósítása. Ez utóbbiak 

megjelenhetnek az iparban (nyersanyagként), az 

épületekben (energetika, energiatermelés), valamint 

közlekedésben (mobilitási célú felhasználás). A 

HEAVENN tehát ipari léptékben demonstrálja a meglévő 

villamos- és gázhálózat összekapcsolódását, segíti az 

ipar, a közlekedés, a villamosenergia- és hőtermelés 

dekarbonizációját a teljes régióban. 

A projekt egyes elemei komoly szintlépést 

jelentenek az eddig megszokott projektméretekhez 

képest. Itt már valóban ipari léptékű alkalmazásokról 

beszélhetünk. Főként azért van erre szükség, mert a 

méretugrás segíti leginkább a költségek jelentős 

letörését, amelyre a hidrogénszektornak jelenleg 

szüksége van. Ha a beépítendő elektrolizáló 

teljesítményt nézzük önmagában, a hatéves projekt 

végére 1 milliárd m3 hidrogén előállítására kerülhet sor 

úgynevezett zöld és kék2, azaz közel kibocsátásmentes 

előállítással. Ezt a hidrogénmennyiséget talán jobban 

segít kontextusba helyezni, ha PJ-ban (petajoule-ban) 

fejezzük ki: 1 milliárd m3 hidrogén energiatartalma 

10,8 PJ. Ahogy a mellékelt ábrán látható 2030-ra mintegy 

70 PJ/év3 hidrogéntermelést, illetve felhasználást 

irányoznak elő. Az ábráról az is látható, hogy a H2V 

projektportfólió időben két fázisra osztható: 

• az I. fázis ("start up") 2024-ig tart, amikor 

elsődlegesen a meglévő hidrogénigényeket 

igyekeznek egyre növekvő arányban zöld 

hidrogénnel kielégíteni; ezt követi 

• a II. fázis ("scale up") 2025 és 2030 között, amely a 

kapacitásnövelés időszaka, amelyben jelentősen 

emelkedik a hidrogénelőállítás mértéke, valamint a 

„kibocsátásmentes” hidrogén iránti igény. 

A mellékelt ábráról az is leolvasható, hogy a 2020-

as évek végéig a kék hidrogénnek valamivel nagyobb 

még a szerepe, majd 2030-ra már a zöld hidrogén  
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dominálhat az előállításban. Erre az időszakra a 

potenciális hidrogénigény mértéke is jelentősen megnő. 

Az igényelt hidrogén-mennyiséget hidrogénvezeté-

kekkel akár a szomszédos régiókba is el lehet majd 

juttatni. (Észak-Hollandia, pontosabban északnyugat-

Európa egyik kedvező adottsága, hogy ~2.000 km 

meglévő ipari hidrogénvezetékkel rendelkezik már 

jelenleg is, amely a Benelux államokon át észak-

Franciaországtól Németországig nyúlik.) 

A H2V „projekt” teljes beruházási igénye 2030-ig 

mintegy 2,8 milliárd euró. Várhatóan 2030-ra sikerül 

elérni, hogy a zöld hidrogén költsége versenyképes 

legyen a nem környezetkímélő módon előállított 

hidrogénnel. Addig azonban ezt a költségrést 

finanszírozni kell. Ez és a viszonylag magas beruházási 

költség a projektpartnerek részéről hosszabb távú, 

stratégiai elköteleződést feltételez. 

• az infrastruktúra terén: a Gasunie beruházásában 

hidrogénvezeték létesítése vagy felújítása 

Eemshaven- Delfzijl-Zuidwending- Emmen városok 

között 2022/2023-ra; a Gasunie/EnergyStock 

beruházásában egy hidrogéntárolásra alkalmas 

sókaverna kialakítása 2023-ra, 

• a végfelhasználók terén: 2020-tól hidrogénüzemű 

buszok Groningen és Emmen városok közlekedési 

vállalatai számára; 2021-től a BioMCN 

beruházásában biometanol előállítása kibocsátás-

mentes hidrogén felhasználásával Delfzijlben; az 

Eemshavenben levő Magnum erőmű egyik 

blokkjának hidrogénüzemre történő átalakítása 

2025/2026-ban a Nuon beruházásában; a Shell és 

partnerei közreműködésével több hidrogén-

töltőállomás fejlesztése Groningen, Drenthe, Fryslân 

tartományokban; a Hydrogreenn fejlesztésében  

 
Hidrogéntermelés és -igény előrejelzése észak-Hollandiában.  

A megadott számok csak a jelenleg már viszonylag jól becsülhető mennyiségeket 

tartalmazzák. Mind termelési, mind keresleti oldalról azonosítottak további lehetőségeket, 

amelyek még nem kerültek számszerűsítésre, így az ábra sem tartalmazza ezeket. (A zöld 

hidrogént megújuló alapon termelt villanyból elektrolízissel állítják elő. A kék hidrogén a 

hagyományos (fosszilis) alapon készül, de a keletkező CO2 leválasztására CCS-t alkalmazva.)  

Forrás: Investment Agenda - Hydrogen Northern Netherlands, 2019.[1] 

hidrogénalapú energiaellátás 

az új építésű házakban 

Hoogeveen-ban a 2020-as 

évek első felétől. (A beru-

házási terv nem minden 

esetben ad meg pontos 

dátumot vagy kapacitásérté-

ket, főként az időben távo-

labbi fejlesztések esetében.)  

Az észak-holland 

régiónak egyébként 2019 

szeptemberében ítélték meg 

az FCH JU támogatását, 

amellyel az első európai 

hidrogénvölgy projekt lehet. 

(Az FCH JU 2019-es pályázati 

kiírása volt az első, amely 

„Hydrogen Valley” témában 

pályázatot hirdetett.) Más 

országokban is vannak, vagy 

lesznek H2V elképzelések, 

mint például a dániai Hobro 

Visszatérve a projekt méreteire, a forrásként 

megadott beruházási terv[1] már az első fázisban a 

következő kapacitásokat tervezi (csak kiemelések 

következnek, nem a teljes projektlista): 

• az előállítás terén: 2024-ig öt elektrolizáló üzem 

megvalósítása egyenként 1 – 100 MW teljesítmény-

tartományban. Ezek között például: a Nouryon / 

Gasunie beruházásában egy 20 MW-os elektrolizáló 

2020/2021-ben Delfzijlben; valamint az Engie / 

Gasunie beruházásában egy 100 MW-os(!) 

elektrolizáló létesítése 2022-ben Eemshaven-ben, 

 

városában. Az FCH JU igazgatója a Wind Meets Gas, 

2019 konferencián, a győztes H2V projekt kihirdetése 

után elmondta, hogy véleménye szerint „a holland 

hidrogénvölgy nem a legnagyobb, de a legjobb elképzelés; ez a 

pályázat demonstrálta leginkább valamennyi releváns szektor 

együttműködését”, és ezért nyerte el a pályázati 

támogatást. „Ez a régió igyekszik majd bemutatni, hogy miről 

is szól a hidrogéngazdaság a valóságban” – mondta Prof. 

Katsuhiko Hirose, a Toyota korábbi hidrogénszakértője 

ugyanezen a rendezvényen. A holland kormány pedig 

fél milliárd eurót biztosít a következő öt évben a tiszta 

hidrogénértékláncok támogatására. 

https://www.windmeetsgas.com/
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Eric Wiebes holland gazdasági és klímaügyi miniszter 

elmondta: „Minden feltétel adott a régióban, amely a 

hidrogénalapú gazdaság kialakításához szükséges…; ha mi 

elbukunk, mindenki elbukik”. Az észak-holland H2V 

projektet egyidejűleg egyfajta mintatervnek is szánják, 

amelynek eredményei, kialakuló üzleti modelljei esetleg 

más európai régiókban is alkalmazhatók. 

Az észak-Holland hidrogénvölgy bemutatkozó filmje itt 

tekinthető meg: www.youtube.com/watch?v=L27dkYyg04g  

 

Forrás: 

[1] Project Partners (Avebe, BioMCN, EMMTEC services, Eneco, 

Engie, Equinor, ESD-SIC, Groningen Seaports, Lagerwey, 

Nederlandse Gasunie, NAM, Nedmag, Nouryon, Nuon/Vattenfall, 

Province of Groningen, Shell, Suikerunie, Teijin Aramid, 

Waterbedrijf Groningen, 2019): Investment Agenda Hydrogen 

Northern Netherlands - Heading for emission-free hydrogen at 

commercial scale. 

[2] https://www.energycentral.com/c/ec/hydrogen-northern-

netherlands-leads-europe-and-world  

5.900 km hidrogén vezetékhálózat víziója Németországban 

Február elején a németországi Földgáz Átviteli 

Rendszerüzemeltetők Egyesülete (FNB) olyan 

hálózatfejlesztési víziót, azaz jövőképet mutatott be, 

amely 5.900 km hosszú hidrogén-vezetékhálózatot is 

tartalmaz, és amely 90%-ban 

meglévő vezetékekre és 

tárolókra épül. 

A német átvitelihálózat-üzemeltető (FNB) térkép 

formájában mutatta be az első országos 

hidrogéninfrastruktúra jövőképét. A tervezett hálózat a 

tárolókkal együtt ellátná az ipar, a mobilitás és a fűtési 

ágazatokban keletkező hidrogénigényt. A megújuló 

alapú villamos energia mellett a klímasemleges gáz(ok) 

együttes alkalmazása segítheti számos ágazatban a mély 

dekarbonizációt (deep decarbonization). A most publikált 

hidrogénhálózati jövőkép közzétételével a gázátviteli 

rendszerirányítók hozzá kívánnak járulni a szövetségi 

kormány által bejelentett hidrogénstratégiához, és 

bemutatják első konkrét lépéseiket, amelyek 

elvezethetnek a jövő hidrogénorientált gazdaságába. „A 

hálózatüzemeltetők elkötelezettek amellett, hogy a meglévő 

gázinfrastruktúra hidrogént is szállíthasson. Ennek 

megvalósulása és sikere érdekében jelenleg a konkrét műszaki 

és hálózati tervezési megoldások kidolgozásán munkálkodunk” 

– mondta Ralph Bahke, az FNB Gas vezérigazgatója a 

jövőkép közzétételének sajtóeseményén. „Különböző 

intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy sikeres 

legyen a hidrogénre alapozott energiaátmenet. Különös 

jelentőséggel bír egy olyan, régiókon átnyúló infrastruktúra 

létrehozása, amely kizárólag a hidrogén szállítására szolgál a 

különféle hazai termelési források, a nagy mennyiségű 

megújuló energiával rendelkező régiók Power-to-Gas 

létesítményeinek összekapcsolására, valamint a fogyasztói 

igények kiszolgálását szolgáló energiatárolásra és importra. A 

hidrogén iránti erőteljesen növekvő igényt számos tanulmány 

előre jelzi, különösen az iparban, de a mobilitás és a fűtés 

területén is, ez pedig szükségessé teszi a transzregionális 

hidrogénszállítást. Megteremtjük a jövő hidrogéngazdasá 
gának gerincét. Célunk az, hogy a meglévő gázinfrastruktúrát 

 
Az FNB hidrogén hálózatának vázlatos jövőképe  

Németországban. Kép: FNB Gas, 2020. 

alkalmassá tegyük a hidrogén szállítására is. Konkrét pilot 

projektekben megvizsgáljuk a kiválasztott vonalszakaszokat 

annak érdekében, hogy az első ipari szereplőket gyorsan el 

tudjuk látni hidrogénnel” – folytatta Bahke. 

A hidrogén egyébként most került be első 

alkalommal a német gázhálózatfejlesztési tervbe (NEP, 

Netzentwicklungsplan 2020-2030), konkrétan oly módon, 

hogy a hidrogéntermelést és a hidrogénszükségletet is 

felvették a NEP-et megalapozó modellbe. „Arra 

törekszünk, hogy a hidrogént mint kiegészítő gázminőséget (a 

H és az L gázminőség mellett) beépítsük a bevált tervezési 

folyamatba. Mivel ehhez a jogi keretet is módosítani kell, 

felkérjük a politikusokat és a szabályozó hatóságot, hogy 

mielőbb tegyék meg a szükséges lépéseket” – tette hozzá Inga 

Posch, az FNB ügyvezető-igazgatója. 

Vision für ein H2-Netz 

http://www.youtube.com/watch?v=L27dkYyg04g
https://www.energycentral.com/c/ec/hydrogen-northern-netherlands-leads-europe-and-world
https://www.energycentral.com/c/ec/hydrogen-northern-netherlands-leads-europe-and-world
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A nemzeti hidrogéninfrastruktúra jövőképével az átviteli 

rendszer irányítói lendületet kívánnak adni a 

németországi hidrogénalapú energetika gazdaságilag is 

hatékony infrastruktúra-fejlesztésének. Az átviteli-

rendszer-irányítók szakértelmükkel aktívan hozzájárul-

nak a folyamathoz, annak érdekében, hogy támogassák 

és előmozdítsák Németország úttörő szerepét a 

hidrogén-energetika terén. 

Az FNB-ről: az FNB tevékenységének 

középpontjában a gázhálózat-fejlesztési tervek 

kidolgozása áll, amelyet a szállításirendszer-üzemeltetők 

2012 óta készítenek. A szövetség képviseli tagjait mint a 

kapcsolattartási pont a szakpolitika, a média és a 

nyilvánosság felé. Az FNB tagjai: Bayernets GmbH, Fluxys 

TENP GmbH, GASCADE Gastransport GmbH, Gastransport 

Nord GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services 

GmbH, GRTgaz Deutschland GmbH, Nowega GmbH, 

ONTRAS Gastransport GmbH, Open Grid Europe GmbH, 

Terranets bw GmbH és Thyssengas GmbH. Az FNB tagjai 

együttesen körülbelül 40.000 kilométer hosszú 

gázvezeték-hálózatot üzemeltetnek. 

Forrás: FNB sajtóközlemény, 2020.01.28., Berlin. 

 

Vállalati hírek 

Folytatjuk lassan szokásosnak tekinthető vállalati hírek 

rovatunkat, ahol hírt adunk a jelentősebb piaci 

felvásárlásokról, cégalapításokról, közös vállalatok 

létrehozásáról. 

ITM Linde GmbH.: január végén bejegyezték a 

Linde és az ITM Power által alapított ITM Linde 

Electrolysis GmbH („ITM Linde”) közös vállalatot.  

Az új cég egyesíti a két vállalat kompetenciáit: elsősorban 

az ITM moduláris rendszerű PEM elektrolizáló 

technológiáját, amelynek segítségével „zöld” hidrogént 

tudnak előállítani, valamint a Linde EPC szakértelmét 

(azaz engineering, procurement, construction), amellyel 

gyakorlatilag globálisan képesek kulcsrakész 

megoldásokat szállítani. 

HIRDETÉS 

 

https://www.fnb-gas.de/fnb-gas/veroeffentlichungen/pressemitteilungen/fernleitungsnetzbetreiber-veroeffentlichen-karte-fuer-visionaeres-wasserstoffnetz-h2-netz/
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A közös vállalat igazgatója, Andreas Rupieper 

elmondta: „A hidrogén az egyik kulcsa a sikeres 

energiaátmenetnek és jelentős piaci potenciált rejt. A közös 

vállalat lehetőséget ad arra, hogy egyetlen piaci ajánlattal az 

ügyfelek speciális igényeit is minél jobban kielégíthessük.” A 

közös vállalat előzménye, hogy 2019 őszén a Linde 

kisebbségi (20%) részesedést vásárolt az ITM-ben. 

 
Forrás: ITM Power plc. sajtóközleménye, 2020.01.23. 

 

Bosch – Ceres Power: év elején a Bosch részvény-

vásárlások által a korábbi 3,9%-ról kb. 18%-ra növelte 

részesedését a Ceres Power nevű, brit tüzelőanyag-cella 

technológiai cégben. A Bosch teljes beruházása így 

mintegy 90 millió euró. A Ceres Power az egyik 

meghatározó piaci szereplő az újgenerációs SOFC 

tüzelőanyag-cellás technológiában. 

A cég stratégiája, hogy licenszmegállapodások 

révén más szakmai partnerekkel együttműködve 

vezesse piacra technológiáját és érje el a tömegtermelést. 

A Bosch és a Ceres már 2018 augusztusában aláírt egy 

stratégiai együttműködési szándéknyilatkozatot, 

melynek keretében sikeresen együttműködtek és 

tüzelőanyag-cella stack-et fejlesztettek telepített 

energiatermelő alkalmazásokhoz. Ez tette lehetővé a 

Bosch számára, hogy kisszériás tüzelőanyag-cellás 

rendszereket bocsásson pilot jelleggel a német piacra 

2019-ben. A most megvalósított részesedésvásárlás a két 

cég még intenzívebb együttműködését segíti. A fő cél, 

hogy a jövőben potenciálisan megvalósulhasson 

 
Újgenerációs SOFC tüzelőanyag-cellás technológia fejlesztés  

és gyártás. Kép: bosch-presse.de 

a tüzelőanyag-cellás berendezések (Ceres SteelCell®) 

méretnövelése és valódi tömeggyártása, amelyeket 

üzemekben, irodaházakban, vagy akár elektromos 

töltőállomások csúcsterhelésének kielégítésére 

alkalmazhatnak. 

Az együttműködés a Ceres Power meglévő 

tüzelőanyag-cellás tudására és a Bosch mérnöki, gyártási, 

valamint széleskörű ellátási láncára épít, amelyek 

kölcsönös előnyöket jelentenek mindkét cégnek. „A Bosch 

erősen hisz benne, hogy a nagy hatásfokú SOFC tüzelőanyag-

celláknak fontos szerepük lesz az energiarendszerekben. Nem 

csak a hatékonyság miatt, hanem az ellátásbiztonság és a 

rugalmasság miatt is” – mondta Dr. Christian Fischer, a cég 

igazgatóságának tagja. 

Forrás: Bosch sajtóközlemény, 2020.01.22. 

  

Újra bővült a Hydrogen Council tagsága 

2020 elején újabb 22 vállalattal bővült, vagyis immár 81 

tagot számlál a három éve Davosban alapított Hydrogen 

Council nevű szervezet, amely azokat a vezető, 

nemzetközi energetikai, mobilitási, pénzügyi 

vállalatokat tömöríti, amelyek célként tűzték ki maguk 

elé a hidrogén-technológiák fejlesztését és mielőbbi 

széleskörű alkalmazását. Az új belépők között olyan 

jelentős vállalatok találhatók, mint a Michelin, a Saudi 

Aramco, a Siemens vagy a Nikola Motor Co. A 

taglétszám mostani, jelentős bővülésének bejelentését 

néhány nappal a Hydrogen Council harmadik 

születésnapja elé, illetve közvetlenül a Davosi 

Világgazdasági Fórum kezdete elé időzítették. A 22 új 

belépő közül: 

• 5 vállalat Irányító Tanácsi tagságot vállalt: CNH 

Industrial (az IVECO-n keresztül), Michelin, Saudi 

Aramco, Schaeffler Group, Siemens, 

• 12 vállalat támogató tag lett: Chart Industries, 

Chevron, ElringKlinger, Fortescue Metals Group, 

Galp, ILJIN Composites, MANN+HUMMEL, 

McDermott, Nikola Motor, Sinocat, Snam Woodside 

Energy, 

• és további 5 vállalat megalapította a Beruházói 

Csoportot (Investor Group), amely a hidrogén-

technológiák befektetési vonatkozásaival 

foglalkozik: Antin Infrastructure Partners, BNP 

Paribas, Crédit Agricole, John Laing, Société 

Générale. 

Az utóbbi egy évben a Tanács számos partnerséget 

épített ki például a Nemzetközi Energia Ügynökséggel 

(IEA), a „Hydrogen Energy Ministerial” nevű 

szervezettel, az Európai Beruházási Bankkal (EIB) és más 

hasonló fórumokkal. A G20 Csúcstalálkozó keretében 

pedig megrendezett egy Beruházói Napot (Investor Day). 

https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/press-release-206400.html
https://www.h2-view.com/story/hydrogen-council-grows-to-81-members/
http://www.hfc-hungary.org/Hydrogen_Council_bovitese_2017_osz.pdf
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Japánban vízre bocsátották a világ első, folyékony hidrogént szállító tankerét 

Hidrogén Hírlevelünk 2017 augusztusi lapszámában 

írtunk róla először, akkor még a kissé „futurisztikus 

cikkek kategóriájában”, hogy Ausztrália egyébként is 

jelentős, Japánba irányuló – jelenleg főként szénre és 

LNG-re kiterjedő – energiaexportjában pilot projekt 

jelleggel a folyékony hidrogén (LH2) is megjelenik 2020-

tól. Az azóta zajló szisztematikus tervezésnek és 

építkezésnek köszönhetően elkészült a projekt egyik 

legfontosabb eleme, a világ első olyan tankerhajója, 

amely folyékony hidrogén szállítására is alkalmas. A 

Kawasaki Heavy Industries 2019. decemberében 

megtartotta a tanker hivatalos névadóját, majd vízre 

bocsátását Japánban, Kobe város hajógyárában. A 

tankerhajó a SUISO FRONTIER nevet kapta. A hidrogént 

forráspontjánál alacsonyabb hőmérsékleten, mínusz 

253 oC-on, vagyis folyékony halmazállapotban (LH2) 

szállítja majd a közel 9.000 km-es tengeri úton 

Ausztráliából Japánba. A tanker a decemberi vízre 

bocsátással még nincs üzemkész állapotban, mivel a 

Kawasaki Heavy Industries által megrendelt 1.250 m3 

térfogatú, vákuum-szigetelésű, dupla falú hidrogén-

tartályt a Harima Works nevű cég 2020 végéig építi be a 

hajóba. Mihelyt üzemkész állapotba kerül a tankerhajó, 

várhatóan a 2020-as japán pénzügyi évben, a SUISO 

FRONTIER egy technológiai demonstrációs teszt része 

lesz. Ekkor kezdik el az Ausztráliából Japánba irányuló, 

nemzetközi hidrogénenergetikai ellátási láncot 

demonstrálni, illetve életképességét tesztelni. 

Egy ellátási lánc, vagy értéklánc természetesen nem 

valósítható meg egyetlen vállalat, vagy egyetlen 

értéklánc-elem, esetünkben a tengeri szállítás által. A 

Kawasaki HI ezért már 2016-ban társult az Iwatani-val, 

 
A világ első, demonstrációs célú, folyékony hidrogént szállító 

tankerének (SUISO FRONTIER) névadója és vízre bocsátása  

2019 decemberében. Kép: Kawasaki Heavy Industries. 

a Shell Japan Limiteddel, és az Electric Power 

Development Co-val (J-POWER), hogy létrehozzák a 

HySRTA (CO2-free Hydrogen Energy Supply-Chain 

Technology Research Association) nevű szervezetet, azaz a 

Széndioxidmentes Hidrogénértéklánc Kutatási Társulást. 

Az azóta eltelt időszakban olyan cégek csatlakoztak a 

HySTRA-hoz, mint a Marubeni Corporation, a JXTG 

Nippon Oil & Energy Co. és a Sumitomo Co. A teljes 

értékláncba, illetve projektbe természetesen egy 

folyékony hidrogént fogadó és tároló létesítmény is 

tartozik, szintén Kobe város reptere mellett, amely nincs 

messze az oszakai kikötőtől. Ausztráliában, a Viktória 

Állambeli Latrobe Valley-ben egy szén-elgázosításon és 

széndioxid-leválasztáson (CCS) alapuló hidrogén-

előállító, gázfinomító és cseppfolyósító üzem, valamint 

kikötői átfejtő állomás is épül a fenti értéklánc részeként. 

Terjedelmi korlátok miatt most csak az LH2 tankerről 

mint kézzel fogható újdonságról írunk, de a forrásként 

megadott hivatkozásban megismerhető a teljes értéklánc, 

illetve a teljes projekt. 

Visszatérve az LH2 tankerre, a SUISO FRONTIER 

főbb paraméterei a következők: 

• teljes hajóhossz: 116 m, 

• legnagyobb szélesség: 19 m, 

• legnagyobb oldalmagasság: 10,6 m, 

• legnagyobb merülés: 4,5 m, 

• hordképesség: 8.000 tonna, 

• tengeri sebesség: ~13 kn ( ~ 24 km/h), 

• legénység: max. 25 fő, 

• meghajtási rendszer: dízel-elektromos meghajtás, 

• hajó tulajdonos: HySTRA, 

• hajó bejegyzési helye: Japán, 

• hajóminősítés (osztály): Nippon Kaiji Kyokai 

(ClassNK). 

 
A folyékony hidrogént szállító tanker felépítési vázlata.  

Kép: HySTRA, 2019. 
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Az említett 1.250 m3-es szállítási térfogat természetesen 

csak töredékét képezi például egy kereskedelmi 

forgalomban jelenleg használatos LNG-t tankernek, de 

ahogy említettük, a projekt még csak a technológiai 

demonstrációt hivatott szolgálni. (Egyebek mellett olyan 

kihívásokkal is meg kell küzdeni, hogy a nemzetközi 

tengeri hajózásban eddig nem volt megfelelő szabvány a 

folyékony hidrogén szállítására, biztonsági követel-

ményeire, engedélyeztetésére. Ezért a Nemzetközi 

Tengerhajózási Szervezettel (IMO) együttműködésben a 

szabványi hátteret is ki kell dolgozni.) 

Amennyiben a projekt életképesnek bizonyul, a 

2020-as évek közepére megépülhet a valódi 

kereskedelmi célokra használható, 160.000 m3 szállító-

kapacitású LH2 tankert. Ehhez természetesen növelni 

kell az értéklánc többi technológiai elemének, így a 

hidrogénelőállító, cseppfolyósító, fogadó üzemek 

kapacitását is, és gondoskodni kell a hidrogén 

végfelhasználói igények felfuttatásáról.  

A vízre bocsátás kisfilmje megtekinthető az ismert 

videómegosztón is. 

 

 
A folyékony hidrogén szállítási útvonal. Kép: HySTRA. 

Forrás: Kawasaki Heavy Industries sajtóközlemény 

http://global.kawasaki.com/en/corp/newsroom/news/detail/?f=

20191211_3487  

 

Hidrogén alapú energiatermelés gázturbinával (folytatás az 1. oldalról) 

Az újszerű technológiát az IPP erőmű tulajdonosa, az 

Intermountain Power Agency (IPA) rendelte meg, 

kifejezetten annak a folyamatnak a részeként, amelynek 

során a szénalapú energiatermelést földgázalapúra, majd 

végül megújuló alapú hidrogénre állítják át. A 

technológiai átmenet 2025-ben kezdődik, amikor az IPP 

erőmű szenes blokkjait olyan gázturbinákra cserélik, 

amelyek garantáltan képesek 30% hidrogén és 70% 

földgáz eleggyel üzemelni. (20% hidrogéntartalomig 

elvileg a meglévő gázturbinák is képesek a hidrogén-

metán elegy égetésére.) Majd a következő 20 év alatt a 

hidrogén felhasználási képességet szisztematikusan 

100% megújuló hidrogénig kívánják növelni, ipari (utility 

scale) léptékben megvalósítva ezáltal a karbonmentes 

energiatermelést. A felújított létesítmény így 840 MWe – 

megbízható, szabályozható - energiatermelésre lesz 

képes, a termelt villamos energiát pedig Utah és 

Kalifornia egyes részein használják majd fel. Az IPA 

megrendelése két M501JAC berendezésre terjed ki, 

gázturbinával, gőzturbinával, hővisszanyerős gőzfejlesz-

tőkkel, és a szükséges kiegészítő berendezésekkel. Az 

ügylet az MHPS részéről egy 20 évre szóló 

szervízmegállapodást is magába foglal. 

A fent említett fejlesztésnek természetesen csak 

azzal együtt van valódi értelme, ha az IPA közelében 

megvalósul az ACES nevű, megújuló alapú, nagy 

léptékben hidrogént előállító és tároló projekt. Az ACES 

(Advanced Clean Energy Storage) projekt az IPP erőmű 

környezetében működő szél- és naperőművek, azaz az 

időjárásfüggő megújuló energiatermelők aktuálisan 

megtermelt „többlet” villamos energiájából 

vízbontással állít elő hidrogént, amelyet tárolni is 

képes. A két projekt, illetve projektfejlesztő, az MHPS 

és a Magnum Development együttműködésének 

köszönhetően hosszabb idejű megújuló energiatárolás, 

ezáltal megbízhatóbb megújuló energia integráció 

valósulhat meg. Az MHPS hidrogén együttégetésre 

alkalmas gázturbinás rendszerével jól szabályozható, 

alacsony környezetterhelésű villamosenergia-termelés 

valósítható meg azokban az időszakokban is, amikor az 

elsődleges napelemes és szélerőműves termelés 

időjárási okok miatt éppen elégtelen, vagy nem 

elérhető. 

Japán energiastratégiai tervei 2030-ra a 

kereskedelmi forgalom részévé tennék a hidrogénalapú 

energiatermelést. Ilyen mértékű változásra tíz év nem 

is sok idő. A MHPS éppen ebben lát fantáziát és piacot. 

A meglévő és kiöregedő erőművi blokkok helyén 

részben vagy teljesen hidrogénalapú gázturbinás 

energiatermelést hozna létre. Ilyen típusú átalakulásra 

egyébként Európában is van példa: a hollandiai 

Eemshaven-ban található Magnum erőmű, három 

darab, egyenként 440 MW-os CCGT blokkja közül az 

egyiket a MHPS 100%-ban tiszta hidrogén üzeműre 

https://www.youtube.com/watch?v=WGPkSuIH7uA&feature=emb_logo
http://global.kawasaki.com/en/corp/newsroom/news/detail/?f=20191211_3487
http://global.kawasaki.com/en/corp/newsroom/news/detail/?f=20191211_3487
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alakítja át 2023-ig. Ez az erőmű a Nuon (egy Vattenfall 

leányvállalat), a Gasunie és a norvég Statoil tulajdona. (E 

fejlesztést a holland hidrogénvölgyről szóló cikkünkben 

is megemlítjük az 1-3. oldalon.) 

Sajnos annyi kritikával kell illetnünk a cikket, 

hogy egy általános problémára nem ad konkrét választ: 

mi lesz a nitrogén-oxid kibocsátással? A hidrogénalapú 

energiatermelés végfelhasználói oldalon már valóban 

karbonmentes módon megvalósítható gázturbinával, de 

a magasabb égési hőmérséklet és a levegő 

nitrogéntartalma miatt általában nagyobb az NOx 

kibocsátás. A MHPS a technológia kapcsán annyit jelent 

ki weboldalán, hogy a „NOx kibocsátást hidrogéntüzelés 

esetén is a földgáz eltüzelésekor jelentkező NOx kibocsátás 

szintjén képes tartani”; azonban konkrét „ppm” vagy 

„mg/m3” NOx emissziós értékeket nem adtak meg 

(egyelőre). Az alacsony NOx kibocsátást előkeveréses 

megoldással érik el, azaz az üzemanyagot és az égési 

levegőt már az égőtér előtt összekeverik. Ez esetben és 

hidrogénbekeverés esetén viszont a visszaégés (flashback) 

jelenségét kell megelőzni, kiküszöbölni. 

Említésre méltó, hogy a MHPS is fejleszt  

tüzelőanyag-cellás (SOFC) rendszereket, de ez már egy 

későbbi cikkünk témája lehet csak. 

 
A Mitsubishi Hitachi Power Systems jövőképe a 2020-2060 

közötti időszakban a „szürke”, „kék” és „zöld” hidrogén  

térnyeréséről az energiatermelésben. Bázisévnek (100%-nak)  

a 2020-as évet tekinti. Kép: MHPS 

HIRDETÉS 

 

http://www.mhps.com/special/hydrogen/article_2/index.html
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A MHPS nincs egyedül e piacon. A nevesebb gyártók 

közül például a Siemens is rendelkezik hidrogén-földgáz 

keverék együttégetésére alkalmas gázturbinákkal. 

Ilyenek például az SGT-600, -700, 750 és -800 

modellek, alacsony NOx kibocsátás mellett, de több más 

típus is képes jellemzően 5-30% (de egyes típusok akár 

55%) hidrogén tartalmú gázeleggyel üzemelni. A forrás 

megjegyzi ugyanakkor, hogy ezek indikatív értékek, 

amelyeket a helyi körülmények befolyásolhatnak, és 25% 

hidrogéntartalom felett minden projekt egyedi mérnöki 

vizsgálatot igényel. A megadott forrás alapján az SGT-

800-as modell jelenleg 40(V/V)% hidrogén tartalomig 

képes gázelegyet használni, miközben a NOx kibocsátás 

25 ppm alatt marad a füstgáz 15%O2 koncentrációja 

mellett. Kísérletek már 2018 óta zajlanak magas, mintegy 

80%-os hidrogéntartalommal, illetve kísérleti teszt 

keretében 2019-ben már megpróbálkoztak tiszta, 100%-

os hidrogén égetésével is. A Siemens esetében is kitűzött 

cél a 100% hidrogén hasznosítására alkalmas, 

kereskedelmi forgalomban elérhető gázturbinák 

kifejlesztése 2030-ra, amit főként a DLE (dry low emission) 

égők továbbfejlesztésével képzelnek el. 

EU szinten is létezik egy célzott kezdeményezés: 

az EU-Turbines nevű szervezet tagvállalatai, köztük a 

Siemens 2019-ben aláírtak egy önkéntes kezdeményezést 

a #PowerTheEU című konferencia keretében, amelyben a  

 

Az európai gázturbina gyártók (EU-Turbines) kezdeményezése, 

illetve annak útiterve a hidrogén (együtt)égetésre alkalmas 

technológiák bevezetésére. Kép: EU-Turbines 

fent vázolt útiterv alapján vállalják, hogy fokozatosan 

növekvő arányban hidrogén égetésére alkalmas 

gázturbinákat fejlesztenek és bocsátanak piacra 2030-ig. 

Forrás: 

www.h2-view.com/story/mhps-to-supply-equipment-for-

hydrogen-powered-plant-in-utah/  

www.powermag.com/mhps-will-convert-dutch-ccgt-to-run-on-

hydrogen/  

www.powermag.com/high-volume-hydrogen-gas-turbines-

take-shape/   

J. Larfeldt (2017): Hydrogen as fuel in Gas Turbines. Siemens. 

Egyesületi hírek: új honlap és elnökség (folytatás az 1. oldalról) 

Alapszabályunk előírásainak megfelelően az MHT 

Egyesület háromévente tart tisztújítást. Mivel 2017-ben 

történt ilyen legutóbb, 2020.03.13-án megtartott 

(megismételt) éves közgyűlésünk egyben tisztújító 

közgyűlés is volt. A titkos szavazás eredményeként a 

tisztségviselők személye túlnyomóan változatlan 

maradt: továbbra is Dr. Tompos András az egyesület 

elnöke, változatlan maradt a felügyelő bizottság 

összetétele. Az elnökségbe Vígh Zoltán személyében egy 

új tagot választott a közgyűlés, de ezen túlmenően 

változatlan maradt az elnökség összetétele is. 

Új honlapunk fejlesztését és 2020 első félévi működését 

támogatták: 

Bogányi és Fia Kft. 
www.boganyi.com 

 

Holistic Solar Hungary Kft. 

www.holistic.solar  

Teletom Távközléstechnikai Kft. 

www.teletom.hu  
 

  

Hazai pályázati kiírás hidrogéntechnológiai lehetőségekkel 

Első alkalommal jelent meg hazánkban olyan pályázati 

kiírás, amely célzottan – vagy közvetetten – hidrogén-

technológiák megvalósítására is alkalmazható. A 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

honlapján március közepén jelent meg négy pályázati 

kiírás, amelyeket a Zöldgazdaság Fejlesztési Rendszer 

előirányzat finanszíroz. Ezek közül szempontunkból 

a következő a leglényegesebb: „Karbonmentes, többlet 

villamos energia innovatív technológia által 

gázenergiává (hidrogén, biometán) történő alakítását 

célzó fejlesztések megvalósítása”. (2020-3.1.2-ZFR-KVG) 

Emellett a másik három pályázati kiírás is 

alkalmas lehet hidrogéntechnológiák támogatására. 

További részletek honlapunkon találhatók. 

https://www.euturbines.eu/cms/upload/publictaions/Europe_with_renewable_gas-ready_turbines.pdf
http://www.h2-view.com/story/mhps-to-supply-equipment-for-hydrogen-powered-plant-in-utah/
http://www.h2-view.com/story/mhps-to-supply-equipment-for-hydrogen-powered-plant-in-utah/
http://www.powermag.com/mhps-will-convert-dutch-ccgt-to-run-on-hydrogen/
http://www.powermag.com/mhps-will-convert-dutch-ccgt-to-run-on-hydrogen/
http://www.powermag.com/high-volume-hydrogen-gas-turbines-take-shape/
http://www.powermag.com/high-volume-hydrogen-gas-turbines-take-shape/
http://www.boganyi.com/
http://www.boganyi.com/
http://www.holistic.solar/
http://www.holistic.solar/
http://www.teletom.hu/
http://www.teletom.hu/
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/egyeb-tamogatas/karbonmentes-tobblet-villamos-energia-gazenergiava-alakitasa-2020-312-zfr-kvg/palyazati-felhivas
https://www.hfc-hungary.org/nkfih-energetikai-innovacio-hidrogen/

