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Hidrogén „projekt-pipeline”: 300 mrd USD
Figyelemre méltó összegzést adott közre februárban a Hidrogén
Tanács (Hydrogen Council). Ebben egy nemzetközi tanácsadó cég
világszerte 228, bejelentett hidrogénprojektet azonosít. Ebből
várhatóan 55% – 126 projekt - Európában valósul meg az előttünk álló
évtizedben. Összesen 17 bejelentett projekt már a „giga” léptékű
kategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy a projekt 1 GW feletti
megújuló energia kapacitás telepítését és/vagy 200 ezer t/év hidrogén
megtermelését foglalja magába.
Folytatás a 2. oldalon.
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Globálisan bejelentett hidrogén projektek száma, megoszlása
és típusa világszerte. Forrás: Hydrogen Council, McKinsey, 2021
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Hidrogén „projekt-pipeline” 300 mrd USD értékben (folytatás az 1. oldalról)
A projektek fókuszában a zöld, valamint a kék hidrogén,
azaz a fosszilis (leggyakrabban földgáz) energiahordozóból, de széndioxid megkötésével vagy
felhasználásával (CCS / CCU) működő projekt áll. Ha
valamennyi tervezett projekt megvalósulna, a jelentés
szerint a globális beruházások értéke meghaladhatja a
300 milliárd dollárt ebben az évtizedben, ami a globális
energiaszektor összes beruházásának körülbelül 1,4%-a,
de az európai energetikai beruházások mintegy 45%-át
jelentené. A projektek jelentős részének finanszírozhatósága még bizonytalan ebben a korai tervezési
fázisban. Jelenleg úgy becsülik, hogy kb. 80 mrd USD
értékű projekt portfólió az, amely az érett beruházási
fázisában van. A többi esetében a bejelentés megtörtét,
de még nincs végső pénzügyi és/vagy beruházási döntés.
A jelentés azt sem titkolja el, hogy komoly feltételek
szükségesek a sikerhez. Nélkülözhetetlen például a
megújuló energia termelő kapacitások jelentős növelése,
hogy lépést lehessen tartani a tervezett, nagyléptékű
hidrogéntermelés
kiszolgálásával.
Ugyanakkor
bizakodásra okot adó tény, hogy a Hydrogen Council
tagjai – beleértve pl. a Royal Dutch Shell Plc, BMW,
Microsoft, Sinopec cégeket – a 2019-es szinthez képest
hatszorosára növelnék a hidrogéntechnológiákhoz
kapcsolódó beruházások mértékét 2025-re, és tizenhatszorosra 2030-ra. Erőteljesen gyorsuló trend várható.

mrd USD

Globálisan bejelentett hidrogén projektek beruházási értéke 2030-ig
és megoszlásuk az értékláncon belül, érettségük szerint.
Forrás: Hydrgen Council, 2021

Ha mindez így alakul a valóságban, akkor a
legkedvezőbb megújuló energia árakat biztosító
régiókban
(pl.
a
Közel-Keleten,
Chilében,
Ausztráliában) a megújuló alapú „zöld” hidrogén 2028ra már költségparitásba kerülhet a fosszilis alapú,
szürke hidrogénnel. Konkrét példa erre a zöld
ammónia- előállításról szóló cikkünk, amelyet később
olvashatnak olvasóink.
Forrás:
Reuters, 2021.02.17. www.reuters.com/article
Hydrogen Council, 2021

Gigafactory tüzelőanyag-cellák gyártására
A
„gigafactory”
kifejezést
eddig
főként
az
akkumulátorgyártással, illetve a Tesla járművével
kapcsolatban hallhattuk, de újabban van magyarországi
vonatkozása is. Február végétől a tüzelőanyagcellagyártás terén is értelmezhető fogalommá válik, mivel a
TECO 2030 nevű cég – a TECO Maritime Group tagja bejelentette,
hogy
az
AVL
(osztrák)
céggel
együttműködésben 1 200 MW/év TC gyártási kapacitású
üzemet létesít a norvégiai Narvikban. Igaz, a
gyártókapacitás csak fokozatosan bővül és 2030-ra éri el
a maximális kapacitását, igazodva a várható piaci
felfutáshoz. E mennyiségi felfutás jobb megértése
érdekében célszerű megemlíteni, hogy egy éve kb. ennyi
volt a világ teljes, piacra bocsátott üzemanyag-celláinak
együttes teljesítménye. 2022-től tehát a gyártásba
bekapcsolódó norvég üzem önmagában jelentős
növekedést jelent majd. A TECO saját honlapján 400 kWos, hajózási célú – valamint esetlegesen egyéb
nehézjárművekben használható - PEM tüzelőanyagMagyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület

cellás egységek gyártását említi. Három egység
egybeépítve elegendő egy 1,2 MW teljesítmény igényű
hajó meghajtásához. Ez az érték közel sem az óceánjáró
hajók teljesítmény-tartománya, de folyami hajózásban
már jól használható. A Dunán látható nagyobb folyami
tolóhajók
2-2,4
MW
körüli
teljesítménnyel
rendelkeznek.
A 20 éves tapasztalattal és 150 tüzelőanyag-cellás
szabadalommal rendelkező AVL nem csak az üzem
tervezésében, hanem magában a tüzelőanyagcellafejlesztésben is segít, mivel nem csak egy
„egyszerű” gyártóegység, hanem egy TC fejlesztési és
innovációs központ is létesül. Ezáltal a norvég
hidrogénipar egyik „hub”-ja jön létre Narvikban. A
TECO 2030 a norvég, állami tulajdonú Enova cégen
keresztül megpályázta a Hidrogén IPCEI támogatást is.
A hírek szerint elképzelhető, hogy a TECO 2030 szállít
majd hajózási tüzelőanyag-cellákat az egyik jelentős –
Magyarországot is érintő – Blue danube @ Green
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Hydrogen elnevezésű IPCEI projekt keretében a Dunán
közlekedő, hidrogént, vagy annak hordozóvegyületeit
szállító uszájok tolóhajóihoz a jövőben.

A projekt keretében hidrogénüzemű kikötői hajót,
kikötői hidrogén-töltőállomást építenek és tesztelnek
Hollandiában, illetve Belgiumban. A projekt előkészít
továbbá egy hidrogénüzemű hajózási pilot projektet
Párizsban, a Szajnán.

Magyarországon még kevésbé van jelen a
köztudatban a hidrogénalapú hajózás lehetősége, de
A H2SHIPS projektben öt országból összesen 13
jelentős hajógyártó vállalatok komoly fejlesztéseket
végeznek e területen, és regionális – vízi útvonalak partner működik együtt. Valószínűsíthetően az ilyen
menti – kezdeményezések is léteznek. Például a RH₂INE típusú fejlesztések biztosítják majd a piacot az európai
(Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence) projekt hidrogén tüzelőanyag-cellás hajók, illetve a vízi
Rotterdam és Genova, azaz Hollandia, Németoszág, szállítmányozás részére. Ezt erősíti, hogy 2018-ban az
Maritime
Organization
(IMO)
Svájc – az ún. Rajna-Alpok korridor - egyik forgalmas International
teherszállítási útvonala mentén tervezi a vasúti, közúti kötelezettséget vállalt a globális hajózási szektorból
és nem utolsó sorban a hidrogénalapú vízi szállítás származó szén-dioxid kibocsátásának legalább 50%-os
megvalósítását. A projekt egyik fontos résztvevője a csökkentésére 2050-ig. A 2008-as kibocsátási szinthez
Rotterdami Kikötői Hatóság (Port of Rotterdam Authority). viszonyított, óriási előrelépés nem valósítható meg a
Első lépésben a Rotterdam és Köln közötti Rajna- hidrogén valamilyen mértékű alkalmazása nélkül.
szakaszon valósulhat meg a hidrogénalapú hajózás: Ráadásul a hajók olyan nehézolajat használnak
hidrogénelőállítás, tankoló pontok, bunkerhajók. A üzemanyagként, amely a hagyományos légszennyező
tervnek nyomatékot ad az a nagyobb ívű elképzelés is komponensek (pl. NOx, SOx, korom) vonatkozásában is
amely szerint a rotterdami kikötő válna Északnyugat- rendkívül szennyező. Többszörös hasznot jelentene
Európa legjelentősebb hidrogénközpontjává („hydrogen tehát, ha a folyami és tengeri hajók hidrogénnel, vagy
hub”). Említésre méltó továbbá a már szintén zöld hidrogénen alapuló egyéb üzemanyaggal (pl.
folyamatban levő (2019-2022) H2SHIPS projekt is, ammóniával) tudnának közlekedni.
amelynek lényege, hogy bemutassa a hajózáshoz
Forrás:
szükséges hidrogénalapú hajtásláncokat, valamint a https://www.h2-view.com/story/plans-unveiled-for-gigafactory-innorway/
hidrogén bunkerolás műszaki és gazdasági megvalósíthttps://www.electrive.com/2021/02/18/norway-plans-gigafactory-forhatóságát. Feladata még, hogy azonosítsa e technológiák,
ship-fuel-cells/
a kapcsolódó kikötői infrastruktúra sikeres megvaló- https://www.portofrotterdam.com/en/news-and-presssításához nélkülözhetetlen feltételeket ÉNy-Európában.
releases/climate-neutral-rhine-alps-corridor

Jelentős kék hidrogén projekt Nagy-Britanniában
Némileg kapcsolódik az előző, a nagy, „giga” léptékű
projektekkel foglalkozó cikkhez a BP (British Petrol)
március közepi bejelentése, miszerint 2030-ra Teessideban, északkelet Angliában felépítenek egy 1 GW
kapacitású, kék hidrogént előállító üzemet. A kék
hidrogén lényegében egy alacsony karbon-kibocsátással
járó hidrogénelőállítási formát jelent, melynek során
hagyományos, földgáz alapú SMR előállítási eljárást
használnak ugyan, de a keletkező széndioxid nagy részét
leválasztják, és tárolásra alkalmas föld alatti geológiai
formációkban elraktározzák (CCS). A BP a projekt
keretében évi 2 millió tonna széndioxid leválasztását és
tárolását tervezi. A cég közleménye alapján akár 98%-ot
is elérhet a leválasztás mértéke. A tárolók Teesside
közelében, tenger alatti geológiai formációkban lesznek
(pl. kimerült földgámezők). A brit kormány már
korábban célul tűzte ki, hogy 2030-ra összességében
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5 GW legyen a kék (low-carbon) hidrogén előállítási
kapacitása. A Teesside-i projekt ennek 20%-át adná, így
Nagy-Britannia első hidrogén „hub”-ja lenne. A
megtermelt hidrogén mind a közlekedésben, mind a
háztartásokban, mind pedig az iparban felhasználható
lenne, és nagyban segíti majd a régió iparának és
energetikai rendszerének dekarbonizációs folyamtát.
A fenti képet árnyalja, hogy a valóságban még csak
projekt tervről van szó, amelyről a végleges pénzügyi
beruházói döntés csak 2024-ben születik meg.
Legkésőbb 2027-re épülne ki az első 500 MW-os kék H2
kapacitás, majd 2030-ig a teljes tervezett kapacitás,
melynek további bővítésére is látnak lehetőséget. Addig
is
különböző
megvalósíthatósági
tanulmányok
készülnek, és a BP tervezi az együttműködést a régió
fontos szereplőivel, így pl. együttműködési megállapodást kötött a térség gázhálózatának üzemeltetőjével,
a Northern Gas Networks céggel. Forrás: www.bp.com
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület
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A Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform hírei (folytatás az 1. oldalról)
Az előzmények megértéséhez, a Platform korábbi
tevékenységeinek megismeréséhez Hírlevelünk 2020.
augusztusi lapszámában található cikket ajánljuk, mert
jelen összefoglalásban csak az azóta elvégzett munkát és
a még előttünk álló feladatokat mutatjuk be.
2020 őszén lezárult, és elemzésre került a Platform
online kérdőíve, amely a jelenlegi hazai hidrogéntechnológiai kompetenciákat, és a jövőbeni fejlesztési
szándékokat volt hivatott felmérni a vállalati, valamint a
K+F+I szektorban, elsődlegesen a Platform tagok
körében. A Fehér Könyv – egyebek mellett – a felmérés
eredményeit részletesebben is bemutatja, elemzi. A
címlapon látható grafikon a felmérés egyik áttekintő
jellegű eredményét mutatja be, melynek kapcsán itt azt
emeljük ki, hogy:
•

a rendszerintegráció és egyéb szolgáltatások terén a
legjelentősebb a Platform tagok érdeklődése. Ezt
követi a hidrogén-előállítás és tárolás témaköre, de
csak alkalmazási szinten,

•

fontos látni, hogy egy adott nagy témakörön belül az
„alkalmazási” szándék, azaz adott hidrogéntechnológia alkalmazási szándéka legalább kétszer,
de olykor háromszor akkora érdeklődést mutat, mint
a hazai gyártási szándék, vagy legalább a
technológia komponenseinek gyártása (ez a
címlapon látható ábrán is az egyik szembetűnő
tendencia),

•

az ábrát, illetve a teljes felmérést csupán „első
közelítésnek” kell tekinteni, mivel informális
adatközlésekből, szakmai konferenciákon elhangzottakból sejthető, valószínűsíthető, hogy az itt
megadott válaszoknál némileg több – érdemi –
alkalmazói és/vagy gyártói szándék is jelen van
Magyarországon, de az üzletfejlesztés bizalmi
jellege, a téma „érzékenysége” miatt ezek még nem
publikálhatók, vagy nincs végleges döntés a
fejlesztés tényleges megvalósításáról. Valószínűsíthető tehát, hogy a tényleges helyzet valamivel jobb,
mint ami a publikus válaszokból kitűnik.

A felmérések és egyéb információk alapján
körvonalazhatóvá vált, hogy a hazai vállalatok (és a KFI
szektor) milyen területeken, milyen irányokban tervez
fejlesztéseket, és ezek elősegítéséhez nagyjából milyen
ösztönzőket, támogatásokat vár el. Emellett a Fehér
Könyvben
hangsúlyos
terület
a
nemzetközi,
elsődlegesen EU-s helyzetkép bemutatása, valamint az,
hogy középtávon (2030-ig) az egyes hidrogéntechnológiai pillérekben milyen fejlődési pálya várható.
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület

Ez utóbbiak bemutatása ún. EU Road Map-ek, azaz
technológiai útitervek formájában történik, és ezekhez
célszerű a hazai fejlesztési szándékoknak többé-kevésbé
illeszkedniük, megtalálva azokat a szegmenseket,
réspiacokat, ahol a hazai szereplők is reálisan bekapcsolódhatnak a komponensek, esetleg berendezések
gyártásába. A Platform egyik deklarált célja ugyanis,
hogy ne csak „passzív” alkalmazói legyünk a hidrogéntechnológiáknak, hanem lehetőség szerint iparfejlesztési
előnyök is jelentkezzenek Magyarországon.
A Fehér Könyv kidolgozásában fontos szerepe volt
a Platform munkacsoportjainak, illetve ezeken keresztül
a Platform tagjainak is. Nem voltak ritkák – a Covidhelyzet miatt online formában megtartott – munkacsoport-ülések, amelyeken 30 fő is részt vett, miközben
összesen öt munkacsoport működött. Leszögezhetjük
tehát, hogy nagy volt az érdeklődés és a tagok
igyekeztek érdemben részt vállalni a munkából. A
Platform
tagok
összlétszáma
is
örvendetesen
növekedett a 2020. április 27-i hivatalos indulás óta, és
2021 március végére összesen 71 szervezetet számlált.

A Fehér Könyv jellegénél és a téma
komplexitásánál fogva nyilvánvalóan közel sem tudja
feloldani a szektor valamennyi problémáját, de azok
túlnyomó részét feltárta, és sok esetben a
megoldáskeresés irányára is javaslatot tesz.
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Az egyik jelentős, feszítő és komoly munkát igénylő
feladat például a környezetkímélő (zöld és kék)
hidrogénfajták esetében a hatalmas kereslet és a
lényegesen kisebb kínálat közötti különbség kezelése,
elsősorban 2030 után. Ugyancsak a jövő kulcsfontosságú
feladatai közé tartozik a hidrogénpiac, illetve
szabályozási háttér hazai megalkotása, finomítása, amely
lehetővé teszi pl. a (zöld, kék, sárga) hidrogén
bekeverését a földgázhálózatba, illetve tárolását,
közlekedési,
vagy
éppen
energiatárolási
célú
felhasználását. A fentiek alapján a Fehér Könyv
technológiai és szabályozási kulcsterületei:
•

hidrogén alapú mobilitás, H2 mint üzemanyag,

•

a hidrogén és hidrogéntechnológiák szerepe a jövő
villamosenergia-rendszerében, különös tekintettel a
megújulók integrációjára, az energiatárolásra; a
megújuló és low-carbon alapú, a VER-rel
összehangolt hidrogén-előállítási módokra,

•

a hidrogén- és gázhálózatok összefüggései, beleértve
a nagy léptékű föld alatti (szezonális) tárolást is,

•

a hidrogén ipari végfelhasználása, beleértve az
esetleges új felhasználási módokat, valamint a
meglévő szürke hidrogén igények környezetkímélőbb [zöld, kék] hidrogén típusokkal történő
fokozatos kiváltását, a szektorális integráció
lehetőségeit.

A fentieket természetesen kiegészítik olyan
nélkülözhetetlen horizontális (keresztmetszeti) témák a
Fehér Könyvben, mint a környezet- és klímavédelmi
megfontolások, (felső)oktatási és K+F vonatkozások, a
hidrogénbiztonság és a társadalmi elfogadottság
kérdései, továbbá EU-s és hazai pályázati, illetve finanszírozási háttér, a nemzetközi együttműködés dimenziói
(különös tekintettel a régiós IPCEI projektekre).
A Fehér Könyv első változatát a Platform tagok
március közepéig véleményezhették. Március végén a
javaslatok, észrevételek beépítése zajlik, és reményeink

szerint a véglegesnek, lezártnak minősített Fehér Könyv
április első felében elérhetővé válik az Egyesület, illetve
a Platform honlapján a tágabb szakmai közvélemény
számára is: www.hfc-hungary.org/platform/
A Platform projekt I. fázisának része a Fehér Könyv
szakmai konferencián történő bemutatása, megvitatása
is, amit – a Covid helyzettől, a szigorítások feloldásától
függően – várhatóan májusban rendez majd a Platform,
remények szerint ekkor már hibrid, azaz részben
személyes, részben online részvételi lehetőséggel.
Meg kell még említeni, hogy számos EU
tagállamhoz hasonlóan a hazai kormányzat is úgy
döntött, hogy tematikus, Nemzeti Hidrogén Stratégiát
dolgoz ki, amelynek munkálatai információink szerint
folyamatban vannak az ITM-ben. A stratégiaalkotás
jelentős részben támaszkodik a Platform, illetve a Fehér
Könyv
keretében
végzett
hazai
felmérések
eredményeire. A mostani elképzelések alapján
lehetséges, hogy 2021 közepéig elkészül a hazai
hidrogénstratégia.

Hidrogén stratégiával már rendelkező vagy a kidolgozását tervező
országok 2021 márciusi állapot szerint. Forrás: Hydrogen Europe.
Jelen cikk megjelenését a „Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform
(NHTP) megalakulásának és működésének segítése” c. projekt
keretében az ITM
támogatja
(IFHÁT/528/2020.)

Tüzelőanyag-cellás mérések a hazai oktatásban
Az egyik hazai telekommunikációs cég mobil
bázisállomásain bő tíz évig szolgáltak a tüzelőanyagcellás
egységek
szünetmentes
áramforrásként.
Életciklusuk végeztével nemrég leszerelték azt a kb.
10 db, egyenként ~5 kWe teljesítményű PEM
tüzelőanyag-cellát, amelyek főleg Pest megyei mobil
bázisállomásokon üzemeltek, és nagy részük még most
is működőképes. A telekommunikációs cég ajándékozási
szerződés keretében az Energiatudományi Kutatóköz5

pontnak adta át e TC-ket, ahol átvizsgálásuk jelenleg is
zajlik. A tüzelőanyag-cellák közül a tervek szerint
legalább egy az Energiatudományi Kutatóközpont
oktatási laborjába kerül, ahol egyetemi hallgatók
tesztelhetik, illetve terhelési próbákat végezhetnek a
már korábban beszerzett akkumulátor- és szuperkapacitásokkal együtt. Az integrált labor a megújuló
energiatermelés és az energiatárolás eszközeinek jobb
megismerését szolgálja majd. Egy másik működőképes
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület
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egység várhatóan a BME Energetikai Gépek és
Rendszerek Tanszék Jendrassik György Hőtechnikai
Laborjába kerül, ahol egy mérőhelyet alakítanak ki a
B.Sc/M.Sc hallgatók számára, akik várhatóan 2021
szeptemberétől tüzelőanyag-cellás laborgyakorlaton

vehetnek részt. Az egyik kiszolgált, már nem
működőképes TC-t pedig szétszerelt, „preparált”
állapotban mutatják be, hogy a hallgatók jobban
láthassák, és „belülről” is megismerhessék a
technológiát.

Induló hazai hidrogéntechnológiai innovációs projektek (2.)
Jelen cikkben folytatjuk az előző lapszámunkban megkezdett,
az induló hazai innovációs projektek bemutatásáról szóló
sorozatot. A következőkben egy napenergia hasznosításán
alapuló hidrogéntechnológiai projektet mutatunk be - a Szerk.
Pozitív támogatói döntésben részesült a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál (NKFIH) –
több más energetikai innovációs projekt mellett – a
VPP Solar Kft. „Karbonmentes Innovatív Hidrogén
Megoldás Kereskedelmi Léptékű Piaci Fejlesztése” c.
projektje. A projekt célja olyan innovatív megoldás
előkészítése, megvalósítása, majd üzemeltetése, amely a
dekarbonizációt több területen is támogatja. A fejlesztés
lényege: karbonmentes hidrogén előállítása megújuló
forrásból, és az így kapott energiahordozó tárolása és
később helyben, vagy más lokációban történő
felhasználása. A karbonmentesen előállított hidrogén az
energiatermelés és az energiafogyasztási igény időbeli és
térbeli összehangolásán túl üzemanyagként használható
az e-mobilitás területén is. Fontos ugyanakkor, hogy
több kulcsiparág (vegyipar, olaj- és gázipar, energiaipar,
élelmiszeripar, stb.) a számára nélkülözhetetlen
hidrogént ne szennyező módon, földgázból (ún. szürke
hidrogénként), hanem tisztán, vízből, karbonmentes
elektromos áram felhasználásával, környezet- és
légszennyezés nélkül állítsa elő (karbonmentes
hidrogén). A projekt lehetőséget ad arra, hogy a
napenergiából előállított hidrogént kellő mennyiségben
eltároljuk és azt a felhasználási igények függvényében
hasznosítsuk. Az innovatív energiatárolási megoldással
és a termelésszabályozással jelentős mértékben
támogatni
tudjuk
a
villamosenergia-rendszer
egyensúlyát, és ezáltal az ellátásbiztonságot. A projekt
jelentős pozitív környezeti hatással bír: hozzájárul a

nagyobb arányú napenergia-használathoz a hazai
villamosenergia-termelésben, miközben a hidrogén
előállításához és szállításához is innovatív karbonsemleges technológiát használ. A projekt több, mint
technológiai demonstráció. Célja, hogy a technológia
alkalmazását integrálja a villamosenergia-termelési és
ellátási folyamatba, valamint az üzemeltetési és
működési tapasztalatok levonásán túl olyan üzleti és
kereskedelmi megoldást kínáljon, mely a későbbiekben
mintaként szolgálhat a technológia széleskörű
terjesztéséhez.
A projekt Támogatói Okirata a kibocsátás napján,
2021. február 16-án lépett hatályba. A megvalósításra 24
hónap áll rendelkezésre, amelyet egy 36 hónapos
fenntartási időszak követ. A nyertes pályázó a hidrogén
technológia területén nem kifejezetten ennek az egy
projektnek a megvalósításában érdekelt. Sokkal inkább
célja és érdeke, hogy felépítse a magyarországi és régiós
hidrogén technológiai üzletágat és hosszú távon részt
vegyen annak üzemeltetésében. Jelen projekt az első kis
lépés számára az energetikai átalakulás területén, amely
várhatóan nagy lépés lesz az emberiség számára. A
projektet az ITM támogatja a „Karbonmentes, többlet
villamos
energia
innovatív
technológia
által
gázenergiává (hidrogén, biometán) történő alakítását
célzó fejlesztések megvalósítása (2020-3.1.2-ZFR-KVG)”
c. kategóriában. A VPP Solar Kft. „Karbonmentes
Innovatív Hidrogén Megoldás Kereskedelmi Léptékű
Piaci Fejlesztése projektje” jelentős innovációs
tartalommal bír, mellyel hozzájárul a hazai
hidrogéntechnológiai kutatások és dekarbonizációs
célkitűzések megvalósításához.
Forrás: VPP Solar Kft., 2021.03.16.

Jelentős zöld hidrogén fejlesztések Spanyolországban
A hidrogéntechnológiákban rejlő potenciál, az eddig
bekövetkezett és a továbbiakban várható költségcsökkenés mellett nem mehet el szó nélkül a megújuló
energiákkal foglalkozó ipar, különösen nem az olyan
országokban, ahol nagyon erős a megújuló energiák
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület

felhasználása. Ilyen ország például Spanyolország. A
spanyol kormány 2020-ban közzétette hidrogén
stratégiáját 4 GW beépített elektrolizáló teljesítményt
céloz meg 2030-ra.
>>A cikk a hirdetés után folytatódik>>
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>>Jelentős zöld H2 fejlesztések Spanyolországban
A különböző közmű cégek a hír hallatán sorra
jelentették be a komolyabb fejlesztéseiket. Jelentős
hidrogéntechnológiai projekt portfolió megvalósítására
készül például az Endesa1 spanyol közmű cég: 23 zöld
hidrogén projektjéhez 340 MW elektrolizáló kapacitás és
körülbelül 2 GW nap- és szélerőműves termelési
kapacitásfejlesztés tartozik. Az összesen 2,9 milliárd
euró értékű beruházás révén 26.000 tH2/év zöld hidrogén
előállítására nyílik lehetőség. A tervezett 8 elektrolizáló
üzemből négyet fotovoltaikus erőmű, egyet vegyesen
PV és szélerőmű, és hármat szélerőművekből származó
villamos energia működtet majd. Az említett projekt
portfolió megvalósításának munkaerő igénye 620 fő az
építkezés időszakában, és 320 fő az üzemeltetés és
karbantartás során.[1]
Az Iberdrola is tavaly ősszel tette közzé zöld
hidrogénnel kapcsolatos terveit. A megvalósítás
érdekében a vállalat együttműködési megállapodást írt
alá a világ egyik legjelentősebb elektrolizáló gyártójával
a NEL-lel, valamint „Iberlyzer” néven közös vállalatot
alapított egy másik spanyol céggel, az Ingeteammel. Az
„Iberlyzer” a tervek szerint Spanyolország első,
nagyméretű
elektrolízis
üzemeket
integráló
vállalkozása lesz: 2023-ra 200 MW elektrolízis kapacitás
létesítését tervezik. Az Iberlyzer projekt közel 100 millió
eurós beruházást jelent és 150 magas képzettségű
szakembernek teremt munkahelyet. Spanyolországban
az ammóniagyártás jelentős mennyiségű zöld hidrogén
felvételét teszi lehetővé. Az Iberdrola ezért
együttműködik például a Fertiberia nevű ammóniagyártóval. Terveik szerint 2027-re a Fertiberia két
spanyol gyárában négy lépcsős fejlesztéssel 800 MW
elektrolizóló teljesítményt hoznak létre. Ezzel a cég az
iparág vezető szereplőjévé válna, ahol csaknem 100%

Az Endesa főbb zöld H2 projektjei Spanyolországban. Forrás: Endesa.

megújuló alapon előállított ammóniát használnak majd
a műtrágya gyártáshoz. Ez utóbbi projekt önmagában
kitenné Spanyolország 2030-as energetikai célkitűzésének (4 GW) 20%-át, a jelenlegi spanyol
hidrogénigénynek pedig kb. 25%-át tudná CO2mentesen biztosítani. [2]
A spanyolországi fejlesztési tervek hátterében a
zöld hidrogén árának csökkenése áll. Az IHS Markit
piackutató cég szerint 2015 óta 40%-kal kisebb a zöld
hidrogén előállítási költsége, ami elsősorban annak
köszönhető, hogy egyre olcsóbb a megújuló energia,
továbbá csökken az elektrolizáló berendezések ára is. A
hidrogén árának mérséklődésében kb. kétharmad részt
tesz ki az egyre olcsóbb fotovoltaikus alapú megújuló
energia, és egyharmad részt az elektrolizáló
berendezések árának csökkenése. A cég az árak hasonló
mértékű mérséklődésére számít a következő öt évben
is.[3]
Forrás:
[1] www.pv-tech.org/endesa-plans-green-hydrogen-projectspowered-by-2gw-of-renewables-in-spain/
[2] www.iberdrola.com/press-room/news/
[3] www.pv-tech.org/global-green-hydrogen-investments-to-topus1bn-annually-by-2023-ihs-markit/

Zöld ammónia üzem Ausztráliában
Dél-Ausztráliában jelenleg épül az első demonstrációs
célú, de már a félüzemi méretet megközelítő zöld
ammónia üzem. A gyártáshoz szükséges hidrogént egy
75 MW-os elektrolizáló termeli majd a 120 tNH3/nap
ammónia előállítására alkalmas üzem számára. A
projekt a H2U Eyre Peninsula Gateway Hydrogen Project
nevet viseli, és voltaképpen csak egy eleme a zöld
ammónia előállítására irányuló globális projekt-pipelinenak. Az üzem hidrogéntermelése alapvetően szél- és
napenergián alapul majd, de létesül két 16 MW-os nyílt

Illusztrácó: kék és zöld ammónia előállítása és végfelhasználási
lehetpségei. Forrás: Yara és saját szerkesztés

1

Az Endesa az olasz Enel tulajdonában áll; Spanyolországban a vezető villamosenergetikai vállalat, és második legjelentősebb gázhálózat
üzemeltető. Továbbá Portugáliában a második legjelentősebb villamosenergia-ipari cég.
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ciklusú, hidrogénüzemű gázturbina is a helyszínen, arra
az esetre, amikor nincs kellő mértékű szél- és
naperőművi energiatermelés. (Ehhez jelentős méretű
hidrogéntároló kapacitás is szükséges lehet, melyről a forrás
sajnos nem tartalmaz információt – a Szerk.) DélAusztráliában nagyon magas a szél- és napenergia
potenciál. Az állam villamos energia mixében már
jelenleg is ezek adják a termelés csaknem 70%-át.
A pilot üzem 2022 végére készül el, és elsősorban az
ausztrál piacra termel majd zöld ammóniát, de pilot
jelleggel Japánba és más ázsiai országokba is szállítanak
majd. Az üzem kapacitását a későbbiekben x20-ra
növelik majd. Amikor elérik a 2 400 tNH3/nap kapacitást,
az export szerepe is jelentősen felértékelődik. DélAusztrália kormánya 37 millió AUD támogatással járul
hozzá a közeli Port Bonython kikötőjének fejlesztéséhez,
mint kapcsolódó beruházáshoz, hogy alkalmas legyen a
megnövekedett amónnia illetve hidrogén export
lebonyolítására is. A bejelentés egyébként egy héttel az
után jelent meg, hogy a kormány útjára indította a SA
Hydrogen Action Plan-t, amely Port Bonython kikötőjét
fontos jövőbeni hidrogén hub-ként jelölte meg. Az
építkezés szisztematikus: a H2U valamint Dél-Ausztrália
kormánya tavaly csatlakozott Japán Zöld Ammónia
Konzorciumához (Japan’s Green Ammonia Consortium),
amely több mint 70 vállalatot és K+F+I intézetet foglal
magába.
A fenti hír Ausztráliáról szól ugyan, de az
ammóniagyártás felértéklődő szerepe miatt érdemes a
költségeket is áttekinteni, ez pedig – számunkra releváns
módon – európai viszonyokra áll rendelkezésre.

Az adatok a mellékelt ábrán láthatók, több alternatívára
vonatkoztatva. Érdemes tehát egy pillantást vetni a
„hagyományos” és a „zöld” ammónia költségviszonyaira. Mivel az ammóniagyártás TCO (Total Cost
of Ownership) költségén belül 65-80%-ot tesznek ki az
alapanyagköltségek, az ammóniagyártás összköltsége
meglehetősen érzékeny a kiindulási anyagként
felhasznált – szürke vagy low-carbon – hidrogén árára.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a hidrogénelőállítás költsége régiónként eltérő lehet. Döntő
jelentősége van ebben a helyi megújuló energia
előállításának, illetve a széndioxid-leválasztás és tárolás
(CCS) költségének. Következésképpen a „zöld”
ammónia versenyképességét a gyártás helyszíne
határozza meg a hagyományos („szürke”) ammónia
árához képest. A mellékelt ábra bal oldali része három
alternatív (ezen belül két zöld és egy kék)
hidrogénforrást használó gyártási eljárás során nyert
„low-carbon” ammónia költségeket (USD/t) veti össze
az ábra jobb oldalán található, hagyományos („szürke”)
ammónia opciók költségeivel, 2030-ra Európában:
• „optimal renewables” esetében a hidrogén termelést a
rendkívül jó napenergia adottságokkal rendelkező
spanyol viszonyokra számolták, és itt a
legalacsonyabb (470 USD/t) az ammónia TCO
költsége, a „low-carbon NH3” szcenáriókon belül,
• „blue ammonia (SMR+CCS)” szcenárió esetében az
előzővel majdnem azonos költséget (480 USD/t)
kapunk, ha a kék ammónia gyártásához szükséges
hidrogént átlagos SMR technológiával + CCS
eljárással állítják elő,
• „average renewables” esetén átlagos megújuló energia
potenciállal, konkrétan a német offshore
szélerőmű
parkok
által
termelt
hidrogént vették alapul, és így a zöld
ammónia költsége már 580 USD/t.
Az ábra jobb oldalán három
konvencionális, azaz szürke (SMR)
hidrogénen
alapuló
előállítási
alternatíva TCO költsége látható,
melyek esetében nincs széndioxidleválasztás, azonban három EU ETS
kvótaár esetére számoltak: 0 , 50 , 200
USD/tCO2. Fontos információk még az
ábrán a szürke hátterű számok,
amelyek
a
hidrogén
„breakeven”
költségei (USD/kg). A hidrogén ezen
áttörési költségeinek elérése szükséges
ahhoz, hogy a konvencionális (szürke)
ammónia előállítási opcióival verseny-
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képes ár (TCO) alakulhasson ki.
Kifejezetten érdekesek ezek az adatok, mivel a tiszta
ammónia ára jelenleg 650-800 USD/t Észak-Európában.
Számottevően magasabb tehát, mint az ábra bal felén
megadott értékek, ami elvileg 140-220 USD/tCO2
kvótaárat tenne szükségessé a költségáttörési pont
eléréséhez. Csakhogy, amint azt az ábra is mutatja, a
zöld ammónia ára 2030-ra drasztikusan megváltozhat.
Az optimális megújuló energia potenciállal rendelkező
régiókban a zöld hidrogén előállítási költsége 1,7-1,8
USD/kg értékre csökkenhet, ez pedig már vesenyképes
zöld ammónia árat eredményezne akkor is, ha a CO2
kvótaár 50 USD/t alatt marad. Márpedig ez az állapot
egyes régiókban, például a napsütéses

Spanyolországban nagy valószínűséggel bekövetkezhet2. Nyilvánvalóan még kedvezőbb zöld ammónia
árak érhetők majd el a spanyolországinál is előnyösebb
megújuló enegia adottságú régiókban, így Afrikában, a
Közel-Keleten, vagy éppen a cikkben említett
Ausztráliában. Terjedelmi korlátok miatt nem fejtjük ki,
csak megemlítjük, hogy az utóbbi időben rendkívül
jelentős zöld hidrogén projekttervekről, és ezek
részeként zöld ammónia projektekről érkeztek hírek
olyan országokból, mint Szaúdi-Arábia vagy Omán.
Forrás:
www.fuelsandlubes.com/worlds-largest-green-ammoniaplant-in-south-australia-gets-boost/
Hydrogen Council, 2021.

Daimler – Volvo együttműködés és a H2Accelerate projekt
Korábbi lapszámunkban már beszámoltunk a Daimler
Truck és a Volvo tervezett együttműködéséről, amely a
közelmúltban hivatalos jogi formát is kapott. A két cég
közös vállalkozást (Joint Venture) alapít, melynek célja
szériában gyártott tüzelőanyag-cellás rendszerek
fejlesztése, gyártása és piacra vezetése. A fő fókusz a
teherautókban alkalmazott TC-k gyártásán van, de
egyéb alkalmazások számára is gyártanak majd.
Szervezeti oldalról a Daimler már korábban létrehozta a
Daimler Truck Fuel Cell GmbH nevű céget, amelybe a
Daimler Group áthelyezte valamennyi üzemanyag-cellás
tevékenységét, beleértve a Mercedes-Benz Fuel Cell
GmbH-t is, amely utóbbi a Mercedes GLC F-Cell
üzemanyag-cellás plug-in hibrid személyautó hajtásláncát is fejlesztette. A tervek szerint a Volvo a Daimler
Truck Fuel Cell GmbH részvényeinek 50%-át vásárolja
meg hozzávetőlegesen 600 millió euróért. A tranzakció
várhatóan 2021 első félévének végére lezárul.
Emellett mindkét cég, valamint az IVECO, az
OMV és a Shell is részt vesz a H2Accelerate elnevezésű
kezdeményezésben
is,
amely
üzemanyag-cellás
teherautók tömeges piacra lépését hivatott segíteni
Európában. A H2Accelerate partnerei lényegében
szinkronizált beruházásokat terveznek iparági szinten a
HTC kamionok és kapcsolódó hidrogén töltőinfrastruktúrájuk szektorában a 2020-as évek folyamán, ami
segíti a tömeges piaci elterjedést, és egyben hozzájárul a
klímasemleges Európa 2050-es víziójához egy olyan
szegmensben, ahol eddig nehezen volt elképzelhető a
dekarbonizáció. Az évtizedes hosszúságú partnerség

várhatóan olyan alkalmazói csoportokkal kezdődik,
akik hajlandók korán elkötelezni magukat a
hidrogénüzemű teherautók mellett (early adopters). Ezek
a flották várhatóan regionális klaszterekben és az
európai nagy kapacitású hidrogénkorridorok mentén
működnek
majd,
kielégítő
H2
töltőállomás
lefedettséggel. A tervek szerint a 2020-as évek folyamán
ezek a klaszterek összekapcsolódnak, és létrejön a
valóban páneurópai hidrogén-töltőhálózat (HRS) a
következő, vázlatos ütemezés szerint:
I. fázis
Első töltőállomások és
kamionok megjelenése
• néhány x100 HTC teherautó
• >20 db nagy kapacitású HRS
• a nagy kapacitású HRS
koncepció validálása
• szelektíven kiválasztott HRS
helyszínek, klaszterek

II. fázis
Kialakul az Európa-szintű
lefedettség
•2020’ második felére évente
ezres nagyságrendű gyártás
•10.000 db HTC kamion gyors
elérése
•a főbb hidrogénkorridorok
behálózzák Európát
•nagy kapacitású, magas
rendelkezésre állású HRS-ek

Nem véletlen az európai teherautó cégek igyekezete ,
ugyanis a távol-keleti gyártók lépéselőnyben vannak.
Ahogy korábban erről beszámoltunk, a Hyundai már
2020-ban megkezdte a HTC kamionok első 50 darabos
szériájának beszállítását Európába: egy svájci projekt
keretében összesen 1.600 db Hyundai XCIENT
teherautót szállít 2025-ig. A Hyundai-nak előszerződése
van további 4.000 db HTC teherautó leszállítására
Kínába, 2025-re. A Toyota pedig 2020 végén létrehozta
dedikáltan
tüzelőanyag-cellás
üzleti
csoportját
Európában, European Fuel Cell Business Group néven.
Forrás: Daimler Truck AG sajtóközlemény, 2020.12.15.

2

A rosszabb észak-európai megújuló energia költségek, illetve az ebből fakadó magasabb zöld hidrogén költségek miatt a költségkiegyenlítődéshez (breakeven) Észak-Európában ~100 USD/tCO2 CO2 kvótaár lenne szükséges.
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Európai elektrolízis üzemek és új rekordok
Jelen cikkben az aktuálisan létező, valamint a következő
néhány évben megvalósuló, „rekorder” méretű
elektrolizáló projekteket mutatjuk be. Az EU-s és egyéb
országok, régiók hidrogénstratégiáinak egyik fő
indikátora lett a beépítendő elektrolizáló kapacitás,
amelyből jelenleg már létezik tíz MW-os nagyságrend,
de néhány éven belül várhatóan megjelennek a száz
MW-os üzemek is. Elsőként a megvalósult, vagy annak
küszöbén álló (2021-2022) üzemekkel foglalkozunk, majd
a középtávra, 2025-re tervezett ígéretes, immáron a száz
MW nagyságrendbe eső projekteket ismertetjük, végül
pedig általános áttekintést adunk a főbb projektekről.
Európa- és világrekorder is lesz egyben a Linde
németországi, 24 MW kapacitású elektrolizáló üzeme.
Pontosabban, az elektrolízis üzemet az ITM Linde
Electrolysis GmbH nevű közös vállalkozás építi, illetve a
későbbiekben üzemelteti majd, amely az ITM Power és a
Linde viszonylag újkeletű közös vállalata. Bár
Hírlevelünkben beszámolunk ennél jóval nagyobb
méretű elektrolízisüzem-tervekről is, de egyelőre ez a
legnagyobb kapacitású üzem, amely megkapta a végső
engedélyt, és amely beruházás már hamarosan
megvalósulhat. A Linde 24 MW-os elektrolizáló üzeme
Projekt

MW

Helyszín

Használat

2022 második felében kezdi meg a hidrogéntermelést.
Ezzel egyébként „letaszítja majd a trónról” a
versenytárs Air Liquide 20 MW-os, szintén PEM
elektrolizáló üzemét, amely viszont 2021 január végére
meg is épült a kanadai Bécancour-ban. Hozzá kell
szoknunk, hogy ebben a műfajban egy-egy méretrekord kb. fél évig, esetleg néhány hónapig él csak.
A Linde üzem helyszíne a Leunai Vegyipari
Komplexum, amely Lipcsétől nyugatra található. A
megújuló energiát használó PEM elektrolizáló zöld
hidrogént fog termelni, amit a Linde meglévő ügyfelei
fognak felhasználni, és amit az ipari park meglévő
hidrogénvezetékein keresztül kapnak meg. A hidrogén
egy részét cseppfolyósítják és például üzemanyagtöltőállomásokhoz, vagy egyes ipari felhasználókhoz
fogják kiszállítani a régióban. Az elektrolizáló üzem
kapacitása 3.200 tH2/év, ami elegendő lenne kb. 600
tüzelőanyag-cellás
városi
busz
kiszolgálására
∑40 millió km/év futásteljesítmény mellett.
A közeljövőre tervezett, jóval nagyobb, sok tíz
MW-os elektrolízis üzemek közül érdemes kiemelni egy
kanadai projektet. A német ThyssenKrupp cég szintén
2021 januárjában kapott megbízást egy 88 MW-os
elektrolizáló üzem megépítésére Kanadában.

Fejlesztő

Indulás

Státusz

H2Future

5

Linz, AT

acélmű

VoestAlpine,
Verbund

2019

üzemel

Refhyne

10

Rhineland,
DE

finomító

Shell

2020

üzemel

Iberdrola,
Fertiberia

20

Puertollano,
ES

ammónia

Iberdrola,
Fertiberia

2021

FID3
megvan

DJEWELS 1

20

Delfzijl, NL

vegyipar

Nouryon,
Gasunie

2022

FID függőben

GreenHydro
Chem

24

Leuna, DE

vegyipar

Linde

2022

FID
megvan

Norsk-e-fuels

20

Heroya, NO

e-fuels

Neste,
partners

2023

FID
megvan

Mo, NO

acélmű

Statkraft

2024

szándéknyilatk.

Celsa

40-50

Masshylia

40

La
Mede,
FRA

biofinomító

Total, Engie

2024

támogat.
kérelem

Hydro-Quebec

88

Varennes,
CA

biofinomító

Hydro Quebec

2023

leszerződve

North-CCU-Hub

100

Sluiskil, NL

műtrágya

Orsted, Yara

2024

FID függőben

H2V Normandy

200

Port Jerome,
FR

vegyipar

Air Liquide,
H2V

2023

részvény
érték.

Hamburg Green
Energy Hub

100

Moorburg,
DE

bezárt
szénerőmű

Vattenfall,
Shell, MHI

2025

szándéknyilatk.

Swedish refinery

2-500

Lysekil, SW

finomító

Vattenfall,
Preem

2025

megval.
tanulm.

E beruházás 2023-ra készül
el és a megbízó a Hydro
Quebec
nevű
vállalat.
Utóbbi világszinten is az
egyik meghatározó vízerőműves
villamosenergiatermelő: 60 vízerőművet
üzemeltet, és villamosátviteli-hálózat üzemeltető
is egyben.
A középtávon tervbe
vett, immár száz MW
nagyságrendbe
eső,
európai elektrolízis üzemek
közül
egy
hamburgi
projektet érdemes kiemelni.
2021 elején a Shell, a
Mitsubishi Heavy Industries (MHI), a Vattenfall és a
Wärme Hamburg közös
szádéknyilatkozatot írt alá,
amelynek értelmében >>

Forrás: S&P Global Platts (2021), spglobal.com
3

FID: Végső beruházási döntés (Final Investment Decision)
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>> 2025-től szél- és napenergián alapuló zöld hidrogént
termelnek a Hamburg-Moorburg erőmű területén egy új,
100 MW-os elektrolízis üzemben. Mindezt úgy, hogy
eleve fenntartják a jövőbeni bővítés lehetőségét is, ezáltal
lényegében egyfajta „zöld energia hubbá” szeretnék
fejleszteni a telephelyet, illetve környezetét. A
hidrogénhez a szükséges tároló és elosztó infrastruktúra
kiépítése is feladat, mindehhez a hamburgi telephely,
illetve kikötő jó alapadottságokkal rendelkezik. Adott a
380 kV-os (átviteli), valamint a 110 kV-os hamburgi
(városi) csatlakozási pont, a közelben találhatók a
megújuló energiát termelő erőművek. Szintén adott a
hidrogén szállítására is alkalmassá tehető, sűrű
gázhálózat, és ennek mentén megfelelő ipari fogyasztók
(felvevő piac), továbbá Hamburg egyébként is jelentős
kikötője, amely import hidrogén fogadására is
alkalmassá tehető. A kedvező adottságok ilyen
„együttállása” predesztinálja Hamburgot, illetve ÉszakNémetországot, hogy a hidrogénközpontú gazdaság
egyik korai megvalósítója legyen. Innen országszerte
továbbvihető és fejleszthető a hidrogén infrastruktúra.
13

A projekt még nem jutott el a végső, pozitív beruházói
döntés fázisába, de a négy érdekelt vállalat az IPCEI
projekt státuszban, és az ebből fakadó támogatásban is
bízik. Hamburg város vezetése pedig egyértelműen
támogatja az elgondolást. A jelenlegi tervek
ismeretében itt létesülne Európa legnagyobb elektrolízis
üzeme. A Moorburg erőmű korábban földgáz- és
széntüzelésű erőmű volt. A szénalapú energiatermelés
leállítását követően a projekt jó példa arra is, hogy
hogyan használható, sőt fejleszthető magasabb szintre
egy ilyen, nagymúltú energetikai telephely.
Forrás:
www.gasworld.com/linde-unveils-plans-for-new-hydrogenplant-in-germany/
www.h2-view.com/story/shell-mhi-vattenfall-warme-hamburgunveil-plans-for-one-of-the-largest-electrolyser-plants-ineurope/
https://group.vattenfall.com/press-and-media/pressreleases/2021/
www.spglobal.com/platts/en/market-insights/
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Bipoláris lemez gyártás
Jelen
cikkben
egy
tanulságosnak
mondható
iparfejlesztési megoldást, sikeres piacválasztást és
gyártást mutatunk be, amely egy hagyományos
acélipari, fémmegmunkáló cégnek jelent biztosnak tűnő
jövőbeni piacot. A dél-koreai POSCO (korábban Pohang
Iron and Steel Co.) hagyományos acélipari vállalat, amely
42 millió t/év acéltermelésével a világ negyedik
legnagyobb acélgyártója volt 2015-ben. A cégcsoportnak
számos, önmagában is jelentős üzletága van az
acélgyártás mellett, például az energetikában és a
vegyiparban. A cég a Fortune500-as lista 194. helyén áll.
A POSCO International a tüzelőanyag-cellákhoz
nélkülözhetetlen bipoláris lemezek gyártása terén találta
meg, illetve fejlesztette ki a jövő egyik ígéretes termékét,
és hozta létre annak gyártási kapacitását.
A konkrét vállalati fejlesztés leírása előtt azonban
célszerű röviden bemutatni a tüzelőanyag-cellák
bipoláris lemezeit, azok funkcióját, hogy a POSCO
fejlesztése is érthetőbb legyen. A bipoláris lemezek a
tüzelőanyag-cellák (TC) egyik lényegi komponensét
alkotják. A több elemi cellát tartalmazó TC-kben – a
megfelelően nagy teljesítény eléréséhez – az elemi
cellákat elektromos értelemben is sorba kapcsolják. Ezek
együttesen alkotják az ún. stack-et. A jó vezetőképességű
bipoláris lemezek határolják el lényegében az egyes
cellákat, továbbá ezek alkotják az egyik cella anódját és
egyidejűleg a következő cella katódját. Tehát egyrészt
biztosítják az elektromos vezetést, és nem mellékesen a
keletkező hő elvezetését.

Bipoláris lemez(ek) helye egy tüzelőanyag-cella kötegben.

A bipoláris lemezek további fontos funkciója, hogy
kis csatornáikon keresztül bevezessék az elemi cellákba,
a MEA katalizátor rétegére az üzemanyagot (legtöbb
esetben a hidrogént), valamint az oxidálószert (a legtöbb
esetben a levegő oxigénjét), illetve elvezessék a
reakciótermékeket (pl. a keletkező vizet). Ez utóbbi
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület

A POSCO által gyártott rozsdamentes acél bipoláris lemez.

funkciókat a bipoláris lemezen található, apró áramlási
csatornák biztosítják, melyek sűrűn behálózzák a lemez
felületét. A bipoláris lemezek anyaga lehet acél, titán,
vagy valamilyen vezetőképességgel rendelkező polimer
kompozit, esetleg grafit kompozit. A lemezek mindkét
oldalán futó apró áramlási csatornákat például
precíziós CNC technológiával, vagy valamilyen egyéb
(pl. kémiai) bemaratási módszerrel alakítják ki.
Korábban főleg grafit vagy polimer alapú bipoláris
lemezek készültek, de a tömeggyártási eljárásokhoz
ezek kevésbé ideálisak. A megmunkálási technológia
fejlődésével a rozsdamentes acél, illetve a titánalapú
bipoláris lemezek kezdtek jobban elterjedni, mivel
könnyen és gyorsan gyárthatók, kellően könnyűek,
ugyanakkor szilárdak, jó elektromos vezetőképességgel
rendelkeznek és korrózióállók. A bipoláris lemez
viszonylag nagy arányt képvisel a teljes TC
költségében, így a végfelhasználói árat az alacsony
költségű
és
gyors
gyárthatóság
alapvetően
meghatározza.
A dél-koreai POSCO International cégcsoport
voltaképpen már a 2000-es években elkezdett
foglalkozni a bipoláris lemezek gyártásával, de 2018ban bevezettek egy technológiai újítást. A POSCO SPS
leányvállalat kezdte gyártani a saját fejlesztésű,
rozsdamentes acél (Poss470FC) anyagú bipoláris
lemezeket, az ultravékony, precíziós hengermű (rollingmill) technológia segítségével. Nagyon vékony, 1 mmnél is vékonyabb lemez készül, amelybe a hengermű
rendkívül precízen belemarja a kis áramlási
csatornákat. A bipoláris lemez vastagságának, illetve
tömegének csökkentése kulcsfontosságú a teljes TC
stack tömegének csökkentése szempontjából, mivel, a
teljes TC tömegében meghatározó (80%) a bipoláris
lemezek tömege. Nem utolsó sorban a vékonyabb és
könnyebb bipoláris lemezek lehetővé teszik, hogy a TC
kisebb helyen is elférjen. Nem elhanyagolható
szempont, hogy az ilyen lemezek a végtermék, azaz a
14
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teljes TC teljesítménysűrűségét (kW/kg, kW/L) is javítják.
A know-how komoly részét képezi a gyártási művelet,
mivel a lemez nem lehet sorjás, nem maradhat benne
feszültség, és mindeközben gyors, gazdaságos sorozatgyárthatóságra van szükség. A cég jelenlegi
gyártókapacitása 1.400 t/év, ami kb. 35 ezer üzemanyagcellás járműhöz elegendő, de a kapacitását 2027-re
10.000 t/év értékre szeretnék emelni. A POSCO számos
bejegyzett
szabadalommal
is
rendelkezik
a
rozsdamentes acél bipoláris lemezek gyártása terén.
A cég vezetése arra épít, hogy az előttünk álló
évtizedben több szegmensben is jelentősen felfut a
tüzelőanyag-cellás járműgyártás: személyautók, buszok,
teherautók, vonatok, hajók, drónok, és ezek jó felvevő
piacot biztosítanak terméküknek. Ezt a mellékelt ábra is
alátámasztani látszik, mivel a Transparency Market
Research piackutató cég felmérése szerint 2020 és 2030
között 57% éves növekedési ütem (CAGR) várható a
bipoláris lemezek terén, domináns mértékben Ázsiában,
és részben Európában.

A piaci várakozások alapján talán nem is meglepő,
hogy a szintén dél-koreai Hyundai Steel is bővíti
bipoláris lemez termelését, és az új kapacitását
lépcsőzetesen, de első körben már idén áprilisban
üzembe állítja Dangjin-ban. A Hyundai Motor Group
2030-ra 500 ezer üzemanyag-cellás járművet szeretne
gyártani, így a bipoláris lemez gyártás felfuttatása is
igazodik e tervekhez.
A
POSCO-ra
visszatérve
érdemes
még
megemlíteni, hogy POSCO Chemical leányvállalata az
akkumulátoros (BEV) járművekhez szükséges anód és
katód anyagok gyártási kapacitását bővíti éppen. A
POSCO Energy pedig már hosszú évek óta üzemeltet
Dél-Koreában tüzelőanyag-cellás erőműveket. Egyebek
mellett tulajdonosa és üzemeltetője a világ jelenleg
legnagyobb, 59 MWe kapacitású (Hwasung City)
tüzelőanyag-cellás erőművének is. A POSCO Energy
2019 végén kiszervezte tüzelőanyag-cellás üzletágát egy
önálló, Korea Fuel Cell nevű cégbe.
Forrás: https://fuelcellsworks.com/news/poscointernational-to-expand-production-of-fuel-cell-separators/

Bemutatkozik a BME FIEK – MVM Smart Power Laboratórium
A villamosenergia-szektorban zajló jelentős átalakulást
elsősorban klímavédelmi szempontok vezérlik. Ennek
következménye, hogy egyre bővül a megújuló
energiatermelés volumene, új technológiák jelennek meg
a termelés, a tárolás és a mérés-kommunikációszabályozás terén egyaránt, és a jövőben az
energiafogyasztók is mind aktívabb szerepet vállalnak
majd a rendszer szabályozási feladatainak ellátásában.
Az új kihívások új szemléletet igényelnek, és a
rugalmasságot növelő megoldások egyike a különböző
energetikai szektorok fokozatos összekapcsolódása.
Ennek köszönhetően a közlekedés mellett a P2X
(PowerToGas,
PowerToHeat,
PowerToLiquid)
technológiák alkalmazásával egyre szorosabbá válik a
villamosenergia-rendszer
kapcsolata
a
hőés
földgázellátással, valamint az elektrokémiai iparral.
Kiemelten fontos a P2X technológiák hálózati hatásainak
modellezése, a szabályozásban való részvételük,
vezérlésük és dinamikus viselkedésük elemzése,
valamint a kereskedelemben betöltött szerepük
megfelelő előkészítése a piacfejlesztés és reguláció
területén. A BME Villamos Energetika Tanszékén
rendelkezésre áll az ehhez szükséges kompetencia, mind
a piacmodellezés, mind a hálózati hatások szimulációs
vizsgálata terén.
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A fenti területeken a hazai innovációs képességek
fejlesztése és a kutatások folytatása érdekében 2017
áprilisában az MVM és a BME a FIEK projekt keretében
közös, négyéves K+F+I programot indított az NKFIH
támogatásával, melynek része egy, a régióban
egyedülálló laboratórium létrehozása az egyetemen.
A laboratórium kialakítása során a megújuló
termelők és tárolók hálózati integrációjával és
energiamenedzsmentjével kapcsolatos vizsgálatok és
prototípus fejlesztések támogatását tekintettük fő
célnak, a „digitális iker” koncepció alkalmazásával: a
vizsgálatba ﬁzikailag nem bevonható hálózatrészeket
(pl. a nagy- és középfeszültségű hálózatot, illetve a
berendezéseket) valós időben tudjuk szimulálni és a
ﬁzikai eszközökhöz nagy teljesítményű interfészen
keresztül csatlakoztatni, a vizsgált eszközök számára
valósághű körülményeket emulálva.
A
laboratórium
eszközei
támogatják
a
szigetüzemű, illetve a hálózattal szinkron üzemben,
„grid-backup” módban működő energiarendszerek
összetett mérési és energiamenedzsment feladatainak
kifejlesztésére irányuló K+F tevékenységet is. További
információ:
https://fiek.bme.hu/smart-powerszimulacios-labor/
Dr. Raisz Dávid, laborvezető, BME VET
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Bemutatkozik új tagvállalatunk a KPMG
Új vállalati tagjaink bemutatkozó sorozatát folytatva jelen
lapszámban a KPMG-ről olvashatnak. A bemutatkozási
lehetőséget minden újonnan belépő tagvállalatunk számára
térítésmentesen biztosítjuk Hírlevelünk hasábjain – a Szerk.

A KPMG szakemberei világszerte közel 150 országban
vannak jelen és nyújtanak tanácsadási szolgáltatásokat a
globális energetikai és közüzemi vállalatoknak, állami és
privát szolgáltatóknak egyaránt.
A KPMG Tanácsadó Kft. 15 éve a magyar
energetikai és közüzemi tanácsadás vezető szereplője.
Budapesti székhelyünkön dolgozó szakembereink az
elmúlt évek során számos kiemelt hazai szabályozási
változást készítettek elő és piacelemzést állítottak össze:
• energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR)
és METÁR rendszer megalapozása és bevezetésének
támogatása,
• villamosenergia hálózati tarifa költségfelülvizsgálat
elvégzése,
• energiapiaci elemzések: megújuló energia piac
elemzése, CO2 piac elemzése, kiegyenlítő energiával
és premisszákkal (pl. villamosenergia-ár, földgázár
stb.) kapcsolatos előrejelzések.
A KPMG nemzetközi hálózatával ötvözi a globális
trendek, legjobb gyakorlatok ismeretét a helyi piaci
sajátosságok terén való jártassággal.
Európának és így Magyarországnak is stratégiai célja
a karbonsemlegesség megközelítése, majd elérése 2050ig. Ezen célnak a megvalósítása a hidrogén növekvő
szerepe nélkül nem lehetséges. A karbonsemlegesség
elérése gazdasági és társadalmi változásokat feltételez,
továbbá együttműködéseket, amelyre már más
országokban láthatunk követendő példákat.
A KPMG megvizsgálta a zöld hidrogén (megújuló
villamos energiából elektrolízis útján előállított
hidrogén) gazdaságban betöltött szerepét Indiában és
Dél-Kelet Ázsiában. A vizsgálat eredménye számos
módon tanulságos Magyarország számára is. A vizsgálat
célja a zöld hidrogénnel kapcsolatos befektetési
lehetőségek feltérképezése és elemzése volt:
• lehetőségek azonosítása és sorrend kialakítása az
országok között költségek szerint,
• a lehetőségként felmerült országok, üzleti partnerek
és konkrét befektetési lehetőségek közötti sorrend
kialakítása gazdasági szempontok szerint.
Az elvégzett munka
tanulságokat vontuk le:

alapján

a

üzemanyagforrásaként (ahol az akkumulátoros
villanyautók nem versenyképesek),
• sok helyen vegyipari alapanyagként használható
(kiemelten ammónia és metanol előállítása),
•

kiemelt jelentősége van az acélgyártásban és az
ásványolaj finomítók nyers- ill. segédanyagaként,

•

villamosenergia-szektorban a hosszabb távú
villamosenergia-tárolásban játszik fontos szerepet
(pl. tárolási megoldást nyújtva az évszakok közötti
megújuló termelés közötti különbségek kezelésére).

Általános megállapítások, amelyek alapvetően
befolyásolhatják az egyes országok hidrogénstratégiáit:
• 2030-ra feltételezhetően a zöld hidrogén előállítási
költsége a felére csökken és versenyképes lesz a
fosszilis alapon előállított hidrogén költségszintjével,
• amennyiben az előállítási költség a felére csökken,
ami 2030 körül várható, ez a hidrogén előállítási
mód lesz a leginkább versenyképes, lehetővé téve,
hogy a kapcsolódó technológiák előállítási költsége
tovább csökkenjen: pl. elektrolizáló készülékek,
• a költséges földgázimporton alapuló gazdaságokban
a
hidrogén
hamarabb
lehet
versenyképes
energiaforrás,
• a hidrogént azokban az ágazatokban kell előtérbe
helyezni, ahol jelenleg más versenyképes és tiszta
alternatíva nem látszik kibontakozni.
További tanulságként megállapítható, hogy a
különböző ipari klaszterek üzleti modelljei tudják
kezdetben elősegíteni a zöld hidrogén infrastruktúra
elterjedését. Számos jó példa mutatkozik például olyan
ipari klaszterekre, ahol a szél- és napenergia
segítségével előállított hidrogént a klaszter vegyipari,
petrolkémiai, vagy acélipari tagja helyben fel is
használta, csökkentve ezzel a költségeket. A hidrogén
helyben, megújuló energiából történő előállítása
elősegíti továbbá az importfüggőség csökkentését,
mérsékelve ezáltal az adott gazdaság kitettségét a
nemzetközi energiaárak, nyersanyagárak változásainak.
A KPMG üzleti tanácsadóként alapvetően három
fő területen tud hozzáadott értéket teremteni az iparági
szereplők számára, a karbonsemlegesség elérésében:

következő

• a hidrogénnek kiemelt jelentősége van a hosszú
tengelytávú járművek (pl. buszok) és a kamionok
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