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 Előző lapszámunkban szakpolitikai szinten, elsődlegesen a legfrissebb, 

és egyben a legambiciózusabbnak tekinthető RePowerEU Terv alapján 

mutattuk be a 2030-ra elérendő zöld hidrogén (10 Mt európai termelés 

+ 10 Mt import) célszámok eléréséhez szükségesnek ítélt elektrolizáló 

kapacitásokat az EU-ban. Jelen cikk keretében az utóbbi időszakban 

megismerhetővé vált, konkrét, vállalati szintű fejlesztési tervekről, 

elsődlegesen a gyártókapacitások fejlesztéséről, azok tervezett 

ütemezéséről, vállalati együttműködésekről adunk hírt. 

Bevezetőként a 

mellékelt ábra az 

egyes tagállamok-

ban 2000-2021 

között létesített 

elektrolizáló rend-

szerek számát 

mutatja, amelyben 

Németország a 

meghatározó szereplő.                                                Folytatás a 2. oldalon. 

 

 BMW iX5 Hydrogen kisszériás gyártása 2022-től 

 Éppen egy éve, 2021 szeptemberi lapszámunkban adtunk hírt a BMW 

iX5 Hydrogen üzemanyag-cellás modell aktuális fejlesztési helyzetéről, 

amely akkor még – a müncheni IAA Mobility 2021 autószalonon 

történő bemutatásakor – prototípus volt. A legfrissebb hírek szerint - 

az eredeti terveknek megfelelően - valóban megkezdődik még 2022 

végén az iX5 Hydrogen modell kisszériás gyártása. Ez annak ellenére 

is jó hír, hogy kezdetben a kisszériás gyártás mindössze 100 példányt 

jelent, amelyek egyelőre nem lesznek kaphatóak normál kereskedelmi 

forgalomban, hanem teszt és demonstrációs célokra készülnek. 

Az ilyenkor megszokottnak tekinthető módon a gyártó kezdetben 

viszonylag kevés műszaki specifikációt közöl. Ami ismerhető, hogy az 

üzemanyag-cella 168 LE leadására képes, amit a beépített akkumulátor 

még kiegészít, így a járművet meghajtó - ötödik generációs – 

villanymotor 374 lóerőt továbbít a kerekekhez. Ezzel egyébként a 

jelenlegi legerősebb üzemanyag-cellás modell lesz a piacon. Pontos 

hatótávot egyelőre nem közölt a gyártó, de a jármű 700 bar-os 

hidrogéntankja ~6 kg hidrogén befogadására lesz képes. 

Az érdemi 

léptékű sorozat-

gyártás indulása 

2025-ben várható, 

amikorra a H2 

töltőhálózat is (a 

jelenlegi 100 db-

nál) számottevően 

nagyobb lesz 

Németországban. 
BMW iX5 Hydrogen. Kép: motor1.com 

Forrás: FCHO, 2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0230&from=EN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_hu
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Vállalati hírek: fókuszban az elektrolízis-technológia (folytatás az 1. oldalról) 

Air Liquide és Siemens Energy közös vállalat 

Nyár közepén jelentették be, hogy az Air Liquide és a 

Siemens Energy – 25,1%, illetve 74,9% arányú 

részesedéssel – közös vállalatot hoz létre az ipari méretű 

elektrolizáló rendszerek sorozatgyártása céljából. 

Lényegében francia és német együttműködésről van szó 

az egyes iparágak meghatározó vállalatai között. Ennek 

eredményeként már 2023 második felétől megkezdődne 

az elektrolizálógyártás és egy gyors felfutás után az 

üzem 2025-re elérné a 3 GW/év gyártókapacitást. A cég 

székhelye és egyben a PEM típusú elektrolizáló 

„gigafactory”, vagyis a gyártás helyszíne Berlinben lesz, 

de az ügyletet az illetékes piacfelügyeleti hatóságnak 

még jóvá kell hagynia. A két cég ezen felül abban is 

megállapodott, hogy közös K+F erőfeszítéseket tesznek 

az új generációs elektrolízis-technológia fejlesztésére. 

A két cég bizton támaszkodhat kiterjedt 

ügyfélkörére és megrendeléseikre (project pipeline). Ezzel 

a szilárd háttérrel tudnak szinergetikusan 

együttműködni és minél több, nagyméretű 

hidrogénprojektet megvalósítani. Lényegében ez a 

stratégiai megközelítés teszi lehetővé a fent említett, 

meglehetősen gyors gyártási kapacitásfejlesztést is. 

Konkrét példaként és a nagyságrendek érzékeltetése 

érdekében említik első közös feladatként a 

„Normand’Hy” projektet, amely a franciaországi 

Normandiában valósulhat meg és 200 MW kapacitású 

elektrolizálórendszert is magába foglal. A Siemens 

Energy AG elnöke, Christian Bruch így kommentálta az 

együttműködést: „annak érdekében, hogy a zöld 

hidrogén versenyképes legyen, alacsony költségű, 

szériában gyártható és felskálázható elektrolizáló-

rendszerek gyártására kell képesnek lennünk, továbbá 

ehhez erős partnerségeket kell kiépítenünk. A 

hidrogénnel kapcsolatosan ötvenéves gyakorlattal 

rendelkező Air Liquide-del örömmel valósítunk meg 

ilyen innovatív technológiájú rendszereket, és örülünk, 

hogy együtt formálhatjuk a hidrogénpiacot.” 

Forrás: Joint Press Release, Siemens AG & Air 

Liquide. Paris, June 23, 2022. 

A Rolls-Royce elektrolizáló fejlesztési tervei  

Június végén publikálta a Rolls-Royce, hogy belép a 

hidrogénelőállítási piacra, és ennek keretében akvirálta a 

Hoeller Electrolyzer nevű, elektrolizáló stackekre 

specializálódott cég 54%-át, amelynek így fő részvényese 

lett. A németországi székhelyű Hoeller innovatív start-

up cég. Korai technológiai fázisban lévő elektrolizáló 

technológiája képezi az alapját a Rolls-Royce Power 

Systems Division PEM elektrolizálóinak, amelyek a 

 
Illusztráció. Kép: rolls-royce.com 

jövőben az „mtu” brand keretében kerülhetnek a 

piacra. A Hoeller a cég megalapítása, azaz 2016 óta 

„Prometheus” brand néven gyártja elektrolizálóit, és 

számos (14) szabadalommal is rendelkeznek az 

elektrolízis-technológia területén. Innovációjuk lényege, 

hogy speciális felületi kialakítást használnak az 

elektrolizálók bipoláris lemezein, ezáltal magasabb 

hatásfokot és csökkentett nemesfém (katalizátor) igényt 

tudnak elérni, valamint a kimeneti nyomást is növelni 

tudják, ami sok esetben értékes tulajdonsága lehet egy 

elektrolizálónak. A Hoeller Electrolyzer az akvizíció 

után is megmarad önálló vállalati formában is és 

nemzetközi szinten meghatározó elektrolizáló-stack 

gyártó kíván lenni. 

Korábbi Hidrogén Hírlevél lapszámunkban már 

írtunk – egyebek mellett – a cég hidrogéntoleráns 

gázmotor fejlesztési terveiről, de ezzel az akvizícióval, 

illetve fejlesztéssel a Rolls-Royce kiterjeszti hidrogénnel 

kapcsolatos portfólióját az elektrolízis-alapú előállításra 

is, amelyben jelentős piaci potenciált látnak. Az 

együttműködésbe tehát a Hoeller hozza az elektrolízis-

technológia „lelkének” számító fejlett stack-et, a Rolls-

Royce pedig a sok évtizedes rendszerintegrációs 

tapasztalatát, tudását, valamint kiépített értékesítési és 

szervizhátterét. Ráadásul a Rolls-Roye már kezdettől a 

MW léptékű elektrolizáló rendszerek fejlesztésére és 

piacra vitelére törekszik, amelyből akár több száz MW 

léptékű létesítmények is felépíthetők. 

Az ütemezést tekintve az első „mtu” néven futó és 

Hoeller Electrolyzer stack-kel gyártott elektrolizáló 

berendezés fejlesztése már folyamatban van. A 

berendezést 2023-ban a friedrichshafeni technológiai 

validációs központban helyezik üzembe, ahol azt is 

demonstrálják, hogy az elektrolizáló hogyan illeszthető 

egy microgrid architektúrába. Várhatóan 2024-ben 

valósul meg az első, ügyfél által megvásárolt, 

elektrolizálóval működő projekt. 

A Rolls-Royce hidrogéntechnológiai portfóliója 

https://www.airliquide.com/sites/airliquide.com/files/2022-06/air-liquide-and-siemens-energy-form-joint-venture-european-production-large-scale-renewable-hydrogen_62b40bce732d9.pdf
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a fent említettek alapján tehát szélesedik. Erre vonatkozó 

további példaként csak megemlítjük, hogy a nyár 

közepén az easyjet és a Rolls-Royce „H2ZERO” nevet 

viselő partnerséget kötött, amelynek keretében 

hidrogénalapú repülőgép hajtásokat fejlesztenek. Ennek 

első, konkrét lépése, hogy már 2022-ben együtt-

működnek különböző repülőgépmotorok (pl. AE 2100 

engine, Pearl 15 jet engine) földi tesztelésében. A végső 

cél az, hogy a 2030-as évek közepére a hidrogén-

üzemanyag alapú repülés megvalósulhasson, illetve az 

ebből fakadó dekarbonizációs lehetőségeket realizálja a 

repülési ipar. 

Forrás: Rolls-Royce Press Release, 28 June 2022 

www.h2-view.com/story/easyjet-rolls-royce-form-h2zero-to-

develop-hydrogen-engine-technology-for-aircraft/  

 
Illusztráció. Kép: rolls-royce.com 

Az első, magas szinten automatizált elektrolizáló-

gyártó üzem 

Idén tavasszal a NEL hivatalosan is megnyitotta a világ 

első, teljesen automatizált elektrolizálógyártó-üzemét. A 

norvégiai Herøyában található létesítményt Terje Lien 

Aasland, norvég kőolaj- és energiaügyi miniszter avatta 

fel, aki elmondta: „egy dinamikusan növekvő hidrogén-

piacon egyre több elektrolizálóra lesz szükség, és azt 

gondoljuk, hogy e téren a minőség védjegye lesz, ha az 

elektrolizálókra a ’Made in Norway’ felirat kerül.” Az új 

üzem technológiájának lényege és erőssége, hogy 

jelentős kapacitást és nagyfokú automatizáltságot tudtak 

elérni a gyártási folyamatban, és ez az elektrolizáló 

fajlagos árának letörésében kulcsfontosságú, bár a cég, 

illetve az elérhető források sajnos nem adnak meg erre 

vonatkozó pontos (USD/kW) értékeket. A NEL már 

korábban bejelentette, hogy a megújuló alapú hidrogén 

árában 1,5 USD/kg szintet kívánnak elérni már 2025-re, 

de ez nyilván az igen kedvező megújuló energia 

potenciállal rendelkező régiókban lehet cél, hiszen a zöld 

H2 árának letörése függ egyrészt az elektrolizáló CAPEX 

költségétől, másrészt – jelentős részben – az input zöld 

villany árától. Az említett költségszint eléréséhez az 

elektrolizáló CAPEX-ét a jelenlegi szint negyedére kell  

csökkenteni. „A költségcsökkentés fele az egyes 

berendezések méretnöveléséből adódik, valamint a 

gyártás megnövelt hatékonyságából. A maradék 

költségcsökkenést méretgazdaságos gyártási kapacitás 

(multi-MW / GW nagyságrend) eléréséből és a 

hatékony ipari partnerségek, pl. fejlett beszállítói lánc 

kialakításától várják – mondta Jon André Løkke, a NEL 

ügyvezetője. 

 
Gyártórobot a NEL üzemében. Forrás: renewableh2.eu 

A Herøya-i üzem alkálikus elektrolizálókat gyárt, de a 

NEL következő célja, hogy a PEM típusú elektrolizálók 

gyártását is ilyen módon iparosítsa és a több MW 

léptékű modulokból akár több száz MW léptékű 

elektrolizáló rendszereket lehessen építeni. A Herøya-i 

új üzem gyártási kapacitása 500 MW/év, de további 

beruházással ez 2 GW/év értékig felskálázható. Utóbbi 

már jelentős részét képezi a NEL által 2025-re 

globálisan kitűzött 10 GW/év gyártókapacitási cél 

elérésének. (Itt visszautalunk Hidrogén Hírlevelünk 

előző lapszámában megjelent cikkünkre, amely szerint 

az európai elektrolizálógyáró-ipar 2025-re 17,5 GW éves 

gyártási kapacitásának kiépítésére adtak ki közös 

szándéknyilatkozatot a legjelentősebb gyártók.) 

A NEL több, már működő, multi-MW léptékű 

rendszert is leszállított. Ennek legutóbbi példája egy 

20 MW kapacitású (PEM) elektrolizáló rendszer a 

spanyolországi Puertollanóban, amely a Fertiberia nevű 

műtrágyagyártó üzem területén lépett üzembe idén 

nyáron. E létesítmény jelenleg iparági rekordernek 

számít, amelynek hivatalos megnyitóján a spanyol 

király is jelen volt. A kapcsolódó rövid imázsfilm a 

források közt megtekinthető. A 150 millió euró értékű 

beruházás 3.000 t/év zöld hidrogént képes termelni, 

amivel kiváltható 78 ezer t/év CO2-kibocsátás, valamint 

igen jelentős mértékű földgázfelhasználás. A teljes 

projekthez egy 100 MW-os napelemes erőmű és egy 

20 MWh kapacitású lítiumion-akkumulátoros tároló is 

tartozik. A projektet az Iberdrolával közösen 

valósították meg. 

https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2022/28-06-2022-rr-to-develop-mtu-hydrogen-electrolyzer-and-invest-in-hoeller-electrolyzer.aspx
http://www.h2-view.com/story/easyjet-rolls-royce-form-h2zero-to-develop-hydrogen-engine-technology-for-aircraft/
http://www.h2-view.com/story/easyjet-rolls-royce-form-h2zero-to-develop-hydrogen-engine-technology-for-aircraft/
https://hfc-hungary.org/H2_Hirlevel_2022_2_julius.pdf
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Forrás: 

https://renewableh2.eu/stories/worlds-first-fully-automated-

electrolyser-facility-opens/ 

https://www.youtube.com/watch?v=TOW_N8uUPhA&t=38s  

Magas hőmérsékletű elektrolízis a nukleáris iparban 

Nyár elején kötött együttműködési szándéknyilatkozatot 

a Westinghouse Electric Co. és a Bloom Energy, 

amelynek keretében közösen fejlesztenek optimalizált és 

nagyméretű, magas hőmérsékletű elektrolizáló (HTE) 

rendszereket atomerőművek számára. A globális 

hidrogénigények növekedésével a nagy mennyiségben 

és magas kihasználási óraszámban üzemeltethető, 

karbonmentes hidrogénelőállítás iránt is megélénkült az 

érdeklődés. Az együttműködés a Bloom Energy szilárd-

oxidos (SOEL) technológiájára épül, amely magas 

hőmérsékleten működik (HTE, High Temperature 

Electrolysis). Lényegében már nem folyékony 

halmazállapotú víz, hanem magas hőmérsékletű, azaz 

túlhevített gőz elektrolízisét valósítja meg, és így a 

fajlagos villamosenergia szükséglete számottevően 

alacsonyabb. A túlhevített gőz, illetve az ehhez 

szükséges hő az atomerőműből származhat. 

Augusztus közepére a Bloom Energy és az Idaho 

National Laboratory (INL) közös tesztelést hajtott végre 

egy elektrolízis rendszeren az INL Dynamic Energy 

Testing and Integration laboratóriumában, amely 

szimulálta egy nukleáris erőmű által létrehozott 

gőzellátást és terhelést. A teljes kapacitáskihasználással, 

500 órán át tartó teszt során a SOEL elektrolizáló 

rendszer hatásfoka (villamos energia tekintetében) 

mintegy 45%-kal jobb értéket mutatott, mint ami a  
jelenlegi alkálikus 

vagy PEM 

elektrolizálókkal 

elérhető. A 

demonstrációs kísérlet során 37,7 kWh/kgH2 fajlagos 

energiafelhasználás adódott, ami 88,5% hatásfokot jelent 

fűtőértékre (LHV) és DC-oldalra vonatkoztatva. Itt 

kiemeljük, és erről a HTE/SOEL elektrolízis során a 

források sokszor „elegánsan hallgatnak”, hogy az igen jó 

fajlagos villamosenergia-szükséglet annak köszönhető, 

hogy a vízbontáshoz szükséges energia egy részét hő 

formájában, mégpedig magas entalpiájú hő formájában 

viszik be a folyamatba. Tehát a technológia valóban 

kedvező villamosenergia-szükséglet szempontjából, de 

magas entalpiájú („hulladék”)hő bevitelét igényli.  

Forrás: 
https://info.westinghousenuclear.com/news/westinghouse-and-bloom-

energy-sign-letter-of-intent-to-accelerate-zero-carbon   

https://www.h2-view.com/story/record-setting-electrolyser-

efficiencies-for-hydrogen-production-in-nuclear-facility-testing/  

  

Topsoe szilárd-oxidos elektrolizáló gyártóüzem 

A dán Topsoe cég végső pénzügyi beruházói döntést 

(FID) hozott a nyár végén, amely alapján egy 

500 MW/év kapacitású szilárd-oxidos elektrolizáló-

gyártó (SOEL) üzemet létesít Dánia középső részén 

fekvő Herningben. A gyártóüzem építése még idén 

megkezdődik és várhatóan 2025-re készül el. 270 millió 

USD beruházási értékével ez a - 80 éves múltra 

visszatekintő - Topsoe legnagyobb beruházása, amely 

170 főnek fog kvalifikált munkát biztosítani. 

Amennyiben a piaci felfutás ezt igényli, akkor az 

üzemet elvileg akár 5 GW/év gyártókapacitásra fel lehet 

bővíteni a jövőben (~2030 körül). A Herningben 

tervezett üzem nem csak a világ legnagyobb kapacitású 

SOEL üzeme lesz, de említett további bővítése esetén a 

legnagyobb elektrolizáló gyártókkal, így pl. az ITM-mel 

(Nagy-Britnannia), vagy a Thyssenkrupp-pal 

(Németország) kerülne egy „súlycsoportba”. 

Emlékeztetünk rá, hogy a Topsoe is azon elektrolizáló-

gyártók között volt, akik idén májusban közös 

szándéknyilatkozatot írtak alá – az Európai 

Bizottságggal együtt – az európai elektrolizáló-

gyártókapacitások 10-szeres bővítéséről 2025-ig. 

A cég vezetésétől származó információk alapján 

500 MW elektrolizáló-kapacitást már előre 

értékesítettek, és jelenleg is ígéretes tárgyalásban 

vannak további potenciális vásárlókkal.  

Forrás: https://www.rechargenews.com/energy-transition/worlds-

largest-topsoe-plans-5gw-solid-oxide-hydrogen-electrolyser-factory-

as-it-signs-off-first-500mw/2-1-1288647  

Hidrogéntárolás: Hexagon Purus felvásárlás 

A Hexagon Purus nevű cég 4-es típusú (’Type 4’), 

nagynyomású hidrogéntartályokat és járművekbe – 

főként nehézjárművekbe (pl. teherautókba, buszokba, 

vonatokba, hajókba) szerelhető komplett 

hidrogénüzemanyag-rendszereket fejleszt és gyárt. 

Nemrégiben 40%-os részesedést vásárolt a Cryoshelter 

GmbH cégben, pontosabban ennek folyékonyhidrogén-

tárolással foglalkozó divíziójában. Utóbbi cég viszont a 

kriogén, folyékony hidrogéntárolás terén tekinthető 

szakértőnek, ezáltal a Hexagon a sűrített gáz 

halmazállapotú hidrogén onborad tárolása mellett a 

folyékony hidrogén (LH2) tárolás területére is kiterjedő 

kompetenciákkal egészítette ki portfólióját. Bár a 

Cryoshelter – LNG tárolásra építő - folyékony 

hidrogéntechnológiája még viszonylag korai fejlesztési 

fázisban van, a vásárló (Hexagon) stratégiai szándéka, 

hogy már korai fázisú fejlesztési tapasztalatokat is 

szerezzen ezen a területen is. Igaz, hogy egyelőre 

csekély a valós piaci igény a folyékony hidrogén iránt, 

de a jövőben ez az üzletág várhatóan fel fog futni. A 

Hexagon cég úgy gondolkodik, hogy mire ez 

Amennyiben cége hidrogéntechnológiai terméket vagy szolgáltatást szeretne reklámozni H2 Hírlevelünkben,  

kérjük lépjen kapcsolatba velünk a címlapon található e-mail címen és kérje hirdetési ajánlatunkat. 

https://renewableh2.eu/stories/worlds-first-fully-automated-electrolyser-facility-opens/
https://renewableh2.eu/stories/worlds-first-fully-automated-electrolyser-facility-opens/
https://www.youtube.com/watch?v=TOW_N8uUPhA&t=38s
https://info.westinghousenuclear.com/news/westinghouse-and-bloom-energy-sign-letter-of-intent-to-accelerate-zero-carbon
https://info.westinghousenuclear.com/news/westinghouse-and-bloom-energy-sign-letter-of-intent-to-accelerate-zero-carbon
https://www.h2-view.com/story/record-setting-electrolyser-efficiencies-for-hydrogen-production-in-nuclear-facility-testing/
https://www.h2-view.com/story/record-setting-electrolyser-efficiencies-for-hydrogen-production-in-nuclear-facility-testing/
https://hfc-hungary.org/H2_Hirlevel_2022_2_julius.pdf
https://www.rechargenews.com/energy-transition/worlds-largest-topsoe-plans-5gw-solid-oxide-hydrogen-electrolyser-factory-as-it-signs-off-first-500mw/2-1-1288647
https://www.rechargenews.com/energy-transition/worlds-largest-topsoe-plans-5gw-solid-oxide-hydrogen-electrolyser-factory-as-it-signs-off-first-500mw/2-1-1288647
https://www.rechargenews.com/energy-transition/worlds-largest-topsoe-plans-5gw-solid-oxide-hydrogen-electrolyser-factory-as-it-signs-off-first-500mw/2-1-1288647
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1 Magyarországi tagja az FGSz Zrt. https://easee-gas.eu/members-list  

bekövetkezik, ők már jó piaci pozícióba kerülnek és 

elérik az érett technológiai szintet a folyékony hidrogén 

tárolása terén. A tranzakciót megelőzően önálló jogi 

entitásokba szervezték a Cryoshelter LNG és LH2 

divízióját, és ezután a befektető a folyékony hidrogén 

divízió 40%-os részesedéséért 3,5 millió dollárt fizet a 

Cryoshelternek. Ugyanakkor a Hexagon opciós jogot 

szerzett arra, hogy a Cryoshelter további részvényeit is 

 

megvásárolja a következő 5-10 évben. A jelenlegi 

tranzakció várhatóan 2022 őszén zárul le. A Cryoshelter 

GmbH kapcsán további érdekesség, hogy 2008-ban 

alapított osztrák cégről van szó, amelynek Grazban 

található a székhelye. 

Forrás: https://hexagonpurus.com/news/hexagon-purus-acquires-

stake-in-cryogenic-hydrogen-storage-technology-company-adding-

future-complementary-capabilities-to-its-portfolio  

 

Vezetékes hidrogénszállítás – iparági ajánlás a gázminőségre vonatkozóan 

Fejlődik a hidrogénhez kapcsolódó szabványosítási 

háttér. Ennek egyik jele, hogy az EASEE-gas nevű, 

európai gázpiaci szervezet (European Association for the 

Streamlining of Energy Exchange) idén kidolgozott és 

nyilvánossá tett egy ún. „közös üzleti gyakorlat” 

(Common Business Practice, CBP) státuszú 

dokumentumot, amely a dedikált hidrogén vezetékekre 

adja meg a javasolt hidrogénminőséget. Ez tehát még 

nem egy szabvány, de annak egyfajta „előfutárának” 

tekinthető, mivel az EASEE-gas tagvállalatai1, vagyis az 

európai gázpiac 85 jelentős vállalata dolgozta ki az 

ajánlást. 

A 2002-ben alapított EASEE-gas küldetése, hogy 

hatékony és harmonizált megoldásokkal segítse a 

gázpiaci értékláncok szereplőinek üzleti tevékenységeit. 

Segíteni hivatott továbbá az átmenetet a fenntartható és 

integrált európai energetikai rendszer felé. A mellékelt 

ábra az EASEE-gas tagjainak összetételét mutatja. A 

tagok között találhatók meghatározó számban 

gázkereskedők és gázszállítók, valamint TSO-k, de jelen 

vannak a gáztermelők, DSO-k, LNG operátorok, továbbá 

jelentősebb fogyasztók is. 

 
Az EASEE-gas tagjainak szakma szerinti megoszlása.  

A hivatkozott CBP dokumentum pontos címe: „EASEE-

gas Reference CBP Hydrogen Quality Specification” (2022-

001/01). Mindenki számára elérhető a szervezet 

honlapján: https://easee-gas.eu A CBP áttekintése azért is 

érdekes, mert kiegészítő magyarázatai hasznos informá-

ciókkal szolgálnak a vezetékes szállításra vonatkozóan. 

 
Az EASEE-gas tagjainak földrajzi megoszlása. Képek: EASEE-gas 

A dokumentum kifejezetten az új, hidrogénszállítás 

céljából létrehozott, dedikált hidrogénvezetékekben, 

valamint a földgáz szállítására létrehozott, de hidrogén 

továbbítására átalakított vezetékekben szállítandó 

hidrogén minőségére vonatkozóan ad javaslatot, de 

nem vonatkozik a gázkeverékek, így a földgáz-

hidrogén ’blend’ szállítására. A CBP ajánlásai 

érvényesek a dedikált H2-vezetékek be- és kilépő 

pontjaira, de csak a hidrogénre vonatkozó minőségi 

specifikációt adja meg. Mielőtt bárki hidrogént kezdene 

szállítani a meglévő európai földgázvezetékeken, 

biztonsági és megbízhatósági vizsgálatokat kell 

végezni, amelyek igazolják, hogy az adott hálózat 

alkalmas hidrogén szállítására. Ez utóbbi téma nem 

tárgya a CBP ajánlásnak. A dokumentum kizárólag a 

hidrogén minőségére vonatkozik. Amennyiben egy 

földgáz vezetéket hidrogén szállítására tesznek 

alkalmassá, lesz egy átmeneti időszak, amikor a földgáz 

„maradványok” még befolyásolhatják a szállított 

hidrogén minőségét a vezetékrendszerben. Ezt az 

átmeneti időszakot ’transition period’ néven írja le a CBP, 

és számos pontban tartalmaz rá betartandó előírásokat. 

Fontos továbbá kiemelni, hogy a CBP ipari célú 

https://easee-gas.eu/members-list
https://hexagonpurus.com/news/hexagon-purus-acquires-stake-in-cryogenic-hydrogen-storage-technology-company-adding-future-complementary-capabilities-to-its-portfolio
https://hexagonpurus.com/news/hexagon-purus-acquires-stake-in-cryogenic-hydrogen-storage-technology-company-adding-future-complementary-capabilities-to-its-portfolio
https://hexagonpurus.com/news/hexagon-purus-acquires-stake-in-cryogenic-hydrogen-storage-technology-company-adding-future-complementary-capabilities-to-its-portfolio
https://easee-gas.eu/
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(industrial grade) hidrogénre vonatkozik, mivel a jövő 

hidrogénszállító rendszerében, bizonyos ideig – 

várhatóan 2030-ig – még szénhidrogén (pl. metán) 

felhasználásával előállított hidrogén is lesz, nem csak 

elektrolitikus úton előállított hidrogén. Ebből adódóan a 

vezetéken szállított ipari hidrogén minősége még nem 

fog közvetlenül megfelelni a kényesebb alkalmazások, 

így pl. az üzemanyag-cellás járművek minőségi 

elvárásainak. Az ajánlás azért is összpontosít az ipari 

hidrogénminőségre, mert a piaci előrejelzések alapján 

középtávon az ipar lesz a nagy H2 előállító és felhasználó 

szegmens, és csak 2030 után válik érdemi mértékűvé a 

hidrogén közvetlen közlekedési és energetikai 

felhasználása. Utóbbi eset magába foglalja az 

üzemanyag-cellás technológiát is, amihez már finomabb 

minőségű hidrogénre lesz szükség. Végül, de nem utolsó 

sorban nincs még érdemi tapasztalat arra vonatkozóan, 

hogy a korábbi földgázszállítás után a vezetékben 

maradó maradványok milyen hatással lesznek a 

hidrogén minőségére. A PEM üzemanyag-cellás 

végfelhasználói alkalmazások a legkényesebbek a 

hidrogén minőségére. Egy üzemanyag-cellás autó 

például 99,99% feletti tisztaságú hidrogént igényel. 

Egyelőre nem garantálható egy hidrogénszállításra 

átalakított korábbi földgázvezeték kilépő pontján, hogy 

ott valóban fenntartható legyen a hidrogén szigorúbb 

követelményeknek megfelelő minősége. Emiatt olyan 

esetekben, amikor például egy átalakított földgázvezeték 

látna el egy hidrogén-töltőállomást, indokolt lehet majd 

egy gáztisztító berendezés telepítése a helyszínen. Ez 

azonban még mindig számottevően olcsóbb és 

egyszerűbben kivitelezhető, mintha a teljes szállított 

gázmennyiségre próbálnák meg előírni a legmagasabb 

szintű hidrogénminőségi követelményeket, amelyeket a 

vezeték mentén fekvő más végfelhasználók esetében (pl. 

vegyipari, petrolkémiai felhasználásoknál) nem is lenne 

indokolt tartani. Éppen ezért a CBP azt javasolja, hogy a 

piaci folyamatok fejlődését, az üzemanyag-cellás 

technológiák terjedését monitorozni kell, és ez alapján 

kb. 3 évente felül kell vizsgálni a hidrogén minőségét 

előíró ajánlást. 

A fentiek alapján tehát az EASEE-gas felmérte és 

elemezte a hidrogénnel kapcsolatos végfelhasználói 

követelményeket, azok piaci részesedését, az előállítási 

módszereket, és mindezeket igyekezett konszenzusos 

alapra helyezni, amikor megalkotta a következő 

táblázatban látható hidrogénminőségi követelményeket, 

illetve ajánlásokat. Látható a CBP fő logikája –   

hidrogéntartalomra előír egy minimális követelmény-

értéket (>98%), a lényeges szennyező anyagokra pedig 

meghatároz egy-egy maximálisan megengedhető 

koncentrációértéket. Rögzíti továbbá a vízgőz és 

szénhidrogén harmatpontot is – mindezeket 

meghatározott referencia körülményekre, amelyek a 

gáziparban szokványosak. Kiegészítő követelményként 

a CBP megállapítja, hogy a szállított gáz nem 

tartalmazhat olyan  összetevőket, amelyek nem 

szerepelnek a táblázatban, illetve kizárólag olyan 

csekély mennyiségben, amely külön gázkezelési eljárás 

alkalmazása nélkül sem akadályozhatja a gáz 

szállítását, tárolását és/vagy használatát. 

 
Dedikált vezetékes hidrogénszállítás esetén alkalmazni javasolt 

minőségi paraméterek a CBP alapján.  

Forráss: Easee-gas 2022-001/01 sz. Common Business Practice 

A CBP által elvárt >98,0(mol/mol)% feletti 

hidrogéntisztaság egyébként összhangban van a ISO 

14687:2019 szabvány  „Grade A” minőségi osztályú 

hidrogénre vonatkozó előírásával. A hidrogénben 

előállítási technológiától és a vezetékhálózat 

adottságaitól függően elvileg nagyszámú összetevő 

vagy szennyező lehet jelen. Ezek közül a CBP a 

leginkább lényeges szennyezőket és azok hatásait emeli 

ki a következők szerint: 

• szén-monoxid: a hidrogén szénhidrogének SMR 

alapú reformálásával történő előállításakor 

gyakorlatilag mindig jelen lévő szennyező, mely 

széles tartományban mozog, de kompromisszumos 

alapon kb. 20 ppm az a CO koncentráció, amely még 

nem akadályozza a különböző, ipari hidrogén 

alkalmazásokat. 

• kénvegyületek: pl. hidrogén-szulfid vagy 

merkaptánok eleve előfordulnak a földgázban, 

mivel azonban ezek erőteljes katalizátormérgek az 

SMR eljárás szempontjából is, ezért már ezt 

megelőzően kéntelenítik a földgázt, ebből fakadóan 

az előállított hidrogén kéntartalma már igen csekély. 

A kénvegyületek másik forrásai lehetnek a 

hidrogénszállításra átalakított, korábban földgázt 

szállító vezetékekben átmenetileg még jelen lévő 

kénvegyület-maradványok. Az átmeneti időszakra 

emiatt a kénvegyületek maximálisan megengedett 

koncentrációja 21 mgS/m3, amely megfelel az 

európai EN 16726:2015 szabvány, "H" gázosztályra 

vonatkozó követelményének. Az átmeneti időszak  
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után a hidrogén gázáramban a kénvegyületek 

koncentrációja drasztikusan visszaesik. Az 

elektrolízissel történő előállítás térnyerésével 

gyakorlatilag nullává válik. Mivel nincs még 

elegendő gyakorlati tapasztalat, az átmeneti időszak 

utáni hidrogén szállításra ezért még nem 

szabályozták a kéntartalom megengedett 

mennyiségét. 

• szén-dioxid: a hidrogén SMR technológiával történő 

előállításakor a szén-dioxid is igen gyakori 

szennyező. A szén-monoxidhoz hasonlóan e 

szennyező esetében is olyan iparági kompromisszum 

született, hogy a hidrogén előállítási költsége és az 

ipari végfelhasználók szempontjából is elfogadható 

legyen: max. 20 ppm CO2-tartalom a szállított 

hidrogénben. 

• egyéb szénhidrogének, köztük a metán: az SMR 

alapú hidrogénelőállítás során metán esetenként jelen 

lehet a hidrogéngázban. Az átmeneti időszakban 

egyéb szénhidrogének pedig mint maradványok 

kerülhetnek a gázáramba. Elvileg elkülönített 

határértékekre lenne szükség a metán és a tőle 

nehezebb szénhidrogének esetében, mert hatásaik is 

eltérőek, de egyelőre nincs kellő gyakorlati 

tapasztalat a maximálisan megengedhető értékek 

külön-külön történő megadására, ezért összevont, 

max. 1,5(mol/mol)% érték került megadásra a 

szénhidrogének vonatkozásában. 

• szénhidrogén harmatpont: az átmeneti időszakban 

nem zárható ki, hogy a földgázszállításról átalakított 

vezetékekből maradványként különböző 

szénhidrogének bekerüljenek a hidrogén 

gázáramban. A szénhidrogének maximálisan 

megengedhető koncentrációja érdekében meg kellett 

határozni a szénhidrogén harmatpont specifikációját 

az átmeneti időszakban. Ez kevesebb, mint -2oC, az 1-

70 bar(a) nyomástartományban, amely összhangban 

van az európai EN 16726:2015 szabvány földgázra 

vonatkozó előírásával. 

• inert komponensek: ez leggyakrabban argon, hélium 

vagy nitrogén lehet. Az ezekre vonatkozó 

<2(mol/mol)%-os határérték lényegében kiegészítője a 

>98(mol/mol)% hidrogéntartalomnak. Az argon az 

ATR és/vagy PoX eljárással végzett hidrogénelőállítás 

során kerülhet a gázba, néhány földgáztípus pedig 

eleve tartalmaz nitrogént vagy héliumot. Az inert 

tartalom különösebb problémát nem jelent, mert 

általában nem vesznek részt a reakciókban, kivéve az 

ammóniagyártás során a gáz nitrogéntartalmát. 

Főként azért állapították meg a viszonylag magasabb 

inerttartalom értéket, hogy az SMR alapú előállítás 

során ne kelljen gáztisztítási eljárást (pl. PSA-t) 

alkalmazni mielőtt a hidrogént  betáplálnák a 

szállítóvezetékbe. 

• oxigén: az oxigéntartalom vonatkozásában 

megállapított max. 10 ppm előírás - 24 órás mozgó 

átlagként, és összhangban az EN 16726:2015 

szabvánnyal - azt jelenti, hogy mind az SMR alapú 

előállítás, mind az elektrolízis alapú előállítás 

teljesíteni tudja e követelményt addicionális 

gáztisztítási megoldás nélkül, miközben az 

érzékenyebb hidrogén végfelhasználóknak is 

megfelel ezen érték. Az érzékenyebb 

végfelhasználók általában olyan kémiai folyamatok, 

ahol az oxigén katalizátorméregként nem kívánatos 

komponens a H2 gázáramban. A kevésbé érzékeny 

ipari felhasználóknál 

azonban akár 1.000 

ppm oxigéntartalom 

is elfogadható lenne. 

• halogénezett komponensek: halogénvegyületek 

akkor fordulhatnak elő a hidrogénben, ha nátrium-

klorid sóoldat elektrolíziséből állítják elő, 

pontosabban ez esetben melléktermékként 

keletkezik, vagy esetleg akkor, ha hulladéklerakók 

depóniagázának reformálásából állítják elő a 

hidrogént. Az utóbbi példa nem igazán reális, mivel 

a depóniagázt már reformálás előtt intenzív 

gáztisztítási eljárásnak kell alávetni. A halogén 

komponensekre vonatkozó határérték összhangban 

van az ISO 14687:2019 szabvány "Grade D" és "Grade 

E" gázosztályokra vonatkozó követelményével. 

• víz: a földgáz esetében – az EN 16726:2015 számú 

szabvány szerint – a jelenlegi megengedett 

víztartalom -8°C harmatpont (70 bar(a)-on), ami 

48 ppm oxigéntartalmat jelent. Ez a koncentráció 

nem felel meg az üzemanyagcellák (<5 ppmO2), vagy 

a hidrogén-peroxid gyártás (<10 ppmO2) követelmé-

nyének. Mivel e két alkalmazás eleve magasabb 

hidrogénkoncentrációt követel meg, mint amelyet a 

CBP-ben meghatároztak, a vízre vonatkozó 

megengedett harmatpont (-8°C, 70 bar-on) 

megmaradt az új ajánlásban is. 

• Wobbe szám: nem került meghatározásra jelen CBP-

ben, mert a hidrogénen kívüli komponensek 

együttes mennyisége legfeljebb 2(mol/mol)% lehet. 

A Wobbe számban a legnagyobb eltérés egy olyan 

„elméleti” gázelegy esetében jönne létre, amely 98% 

hidrogént és 2% nitrogént tartalmazna. Ez a Wobbe 

indexben max. 12,6%-os csökkenést eredményezne. 

Forrás: EASEE-gas (2022): Common Business Practice - 

Hydrogen Quality Specification. Version: (2022-001)/01. 

https://easee-gas.eu/what-are-the-cbps 

https://easee-gas.eu/what-are-the-cbps
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Hidrogénüzemű CAF vasúti jármű nyílt pályás tesztelésen 

Az FCH2RAIL nevet viselő demonstrációs projekt 

keretében a CAF vasúti járműgyártó cég augusztus 

közepén bejelentette, hogy a sikeres statikus tesztelések 

után megkezdte hidrogén üzemanyagcellás vasúti 

szerelvényének nyílt pályán történő dinamikus 

tesztelését. A spanyol Renfe Group vasúti szolgáltató 

egyik ingázó szerelvénye, egy elektromos Civia 

(CAF/Siemens gyártmány) hajtásláncát alakították át 

hidrogén üzemanyagcellás és akkumumulátoros hibrid 

üzemmódra. Mindeközben megmaradt a szerelvény 

áramszedője is, így villamosított pályán „hagyományos” 

villany motorvonatként közlekedhet, míg a nem 

villamosított pályaszakaszokon a hibrid hidrogén / 

elektromos hajtást használja. Jelenleg ez az első, kettős 

(felsővezetékes és/vagy hidrogén + akkumulátoros) 

üzemmódra alkalmas vasúti jármű. 

A projektet jelen esetben is egy konzorcium 

valósítja meg, amelynek tagjai: CAF, DLR, Toyota, 

Renfe, ADIF, CNH2, IP and Stemman-Technik. A 

hajtásláncba 2021 folyamán a Toyota szállította le az 

általa fejlesztett üzemanyagcella stack-eket. Az összesen 

14 millió euró költségvetésű FCH2RAIL projekt 10 millió 

€ támogatást kapott a Clean Hydrogen Partnershiptől. 

 
CAF üzemanyag-cellás hibrid Civia szereplény a nyílt pályán. 

A CAF Csoport átfogóan gondolkodik a hidrogén 

üzemanyagcellás hajtásláncról, mivel egyik 

leányvállalata, a Solaris, az európai üzemanyagcellás 

buszok piacának egyik megthatározó szereplője. 

Budapesten is egy üzemanyagcellás Solaris Urbino 12 

Hydrogen busz vett részt egy tesztelésen a Volánbusz 

üzemeltetésében idén februárban és márciusban. (A 

CAF Csoport 2018-ban vásárolta fel a Solaris Bus & 

Coach valamennyi részvényét.) 

Forrás:  
www.globalrailwayreview.com/news/136058/caf-start-dynamic-

track-testing-of-hydrogen-powered-demonstrator-train/ 

 

Amennyiben cége hidrogéntechnológiai terméket vagy szolgáltatást szeretne reklámozni H2 Hírlevelünkben,  

kérjük lépjen kapcsolatba velünk a címlapon található e-mail címen és kérje hirdetési ajánlatunkat. 

https://www.hfc-hungary.org/hidrogen-uzemanyag-cellas-autobusz-tesztelese-kezdodott-budapesten/
http://www.globalrailwayreview.com/news/136058/caf-start-dynamic-track-testing-of-hydrogen-powered-demonstrator-train/
http://www.globalrailwayreview.com/news/136058/caf-start-dynamic-track-testing-of-hydrogen-powered-demonstrator-train/
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A hidrogén szektor fejlődése, különös tekintettel a tüzelőanyag-cella piacra 

A közelmúltban több felmérés eredménye látott 

napvilágot a hidrogén szektorral kapcsolatban. Ezek 

közül mutatjuk be az E4Tech tüzelőanyag-cella szektorra 

vonatkozó, valamint a „Fuel Cells and Hydrogen 

Observatory” (FCHO) nevet viselő projekt 2021 évre 

vonatkozó felmérésének eredményeit. 

A kifejezetten tüzelőanyag-cella (TC) szektorra 

vonatkozó E4Tech iparági jelentés idén kis késéssel jelent 

meg, azonban immáron nyolcadik alkalommal, tehát a 

fejlődési tendencia is már követhető. Általánosságban 

elmondható, hogy a Covid-járvány hatásainak ellenére is 

meglehetősen sikeres tavalyi évet tudhat maga mögött 

az iparág. A korábban megszokottak alapján egyrészt a 

TC-k éves globális értékesítési darabszáma (ezer db/év), 

másrészt az éves értékesített teljesítmény (MW/év) 

alapján történik az értékelés. E két fő dimenzión belül a 

TC alkalmazási kategóriák (telepített energiatermelő, 

mobilitási célú, hordozható alkalmazások), illetve a világ 

egyes régiói szerint mutatja a lényegesebb TC-

értékesítési adatokat: 

• ha a teljesítményben kifejezett adatokat tekintjük, 

akkor igen markáns (75,7%) a növekedés a 

megelőző évekhez képest, ugyanis ez meghaladta a 

2 GW/év értéket. Az új rekord 2.300 MW/év2021 az 

értékesített TC-k együttes teljesítménye alapján, 

• jóval szerényebb mértékben, de az értékesített TC-k 

darabszáma is növekedett 85.850 db/év2021 -re. 

A mellékelt ábrákon is látható, hogy a teljesítmény 

sokkal markánsabban emelkedett, mint az eladott 

darabszám. Ennek az a fő oka, hogy a viszonylag 

nagyobb egységteljesítményű technológiák (pl. FCEV 

személyautók, buszok, teherautók 100+ kW/db  

nagyságrend) értékesítése „túlkompenzálja” a kis 

 

egységteljesítményű technológiák (pl. háztartási 

tüzelőanyag-cellák, 1-2 kW/db nagyságrend) 

értékesítését. Ezt konkrét példán, arányokon bemutatva 

érzékelhetjük: darabszámot (db) tekintve a telepített 

alkalmazások 56%-ot tesznek ki, míg ugyanezen 

kategória teljesítmény (MW) alapján már csak 15%-ot 

képvisel, viszont ugyanitt a közlekedési alkalmazások 

aránya 85% körüli értékkel abszolút domináns. 

 
Az ábrákon is látszik, hogy alkalmazások darabszám 

szerinti megoszlásában a telepített (stationary) 

alkalmazások, a teljesítményt (MW) alapul véve pedig a 

közlekedési (transport) alkalmazások vezetnek. 2021-

ben a közlekedési felhasználásban mindössze két cég 

adta a TC étékesítés 71%-át: a Hyundai az értékesítések 

38%-át adta, míg a a Toyota kissé lemaradva 33%-ot 

hozott. Az autóiparban, azon belül a személyautó 

szegmensben 2021-ben értékesítették az eddigi legtöbb 

FCEV járművet, több mint 15.800 darabot, ami a teljes 

globális járműértékesítéshez képest természetesen még 

elhanyagolható szám, de a növekedési ütem így is 

dinamikusan alakult, hiszen az eladások száma közel 

duplája az előző (2020) évinek. A laikusok számára nem 

túl látványos alkalmazási terület, de a HTC targoncák 

és anyagmozgató gépek fontos szerepet töltenek be, 

ugyanis a mobilitási célú TC értékesítés 16%-a e 

területen történt. A telepített energiatermelő (stationary) 

TC-k száma – nem elhanyagolható mértékben - még 

csökkent is 52 ezer2020 darabról 44 ezer2021 db/év értékre.  

E piacon Japán és Dél-Korea a meghatározó. Előbbi 

főleg a háztartási léptékű µCHP-TC berendezések 

területén, utóbbi pedig a nagyobb (multi-MW) TC 

erőművek területén vezető szereplő. A hordozható 

(portable) TC-k piaca továbbra is viszonylag marginális 

maradt, mindössze mintegy 6 ezer db2021 értékesítéssel,  
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ami teljesítményben kifejezve szinte elhanyagolható. Ezt 

a kategóriát sem szabad azonban leírni, mert darabszám 

tekintetében 147%-os növekedést produkált az előző 

évhez képest. 

A régiós megoszlást mutató 3. és 4. ábrán jól 

látható, hogy eladott darabszám szerint abszolút vezető 

helyen áll Ázsia, nagyjából kétharmados (65,3%) 

részesedéssel, majd jelentős lemaradással, szinte 

holtversenyben (~16%) Európa és Észak-Amerika 

következik. A teljesítményt (MW) alapul véve viszont 

Európa lemaradása már igen jelentős, csak harmada 

(203 MW) az észak-amerikai (613 MW) értéknek, míg 

Ázsia e tekintetben is kiugróan (1.493 MW) vezet. A 

világ többi részének (RoW) szerepe elhanyagolható 

(<<1%). 

 

 
Típus szerinti megoszlásban – a TC-k alkalmazási 

területéből adódóan – a PEM típusú tüzelőanyag-cellák 

megőrizték dominanciájukat. Darabszám alapján az 

összes TC értékesítésen belül 64%-ot képviselt a PEM. 

Még magasabb, mintegy 86% a PEM aránya, ha az 

értékesített teljesítményt vesszük alapul. 2021-ben is 

második helyezett a SOFC tüzelőanyag-cella típus, 

amely az értékesített darabszám 29%-át adja, és 

amelyeket főként a telepített, energiatermelő 

alkalmazásokban használnak, de elképzelhető, hogy a 

jövőben nagyobb hajók meghajtási rendszerében is 

alkalmazzák majd ezeket az üzemanyagcellákat. 

Meglehetősen visszaszorult az ugyancsak telepített 

energiatermelő (CHP) alkalmazásként használt MCFC 

típus, viszont a metanolos (DMFC) a darabszám alapján 

jól áll (6%). Az összes többi TC típus (PAFC, AFC) 

értékesítése szinte elhanyagolható, ~1% alatti. 

 

Az FCHO felmérés egyéb technológiák, hidrogén 

kereslet-kínálat, szakpolitikák, szabványok és oktatás 

terén is végez felméréseket, de ez csak Európára terjed 

ki. Terjedelmi korlátok miatt itt csak a leglényegesebb 

megállapításokat emeljük ki, szintén 2021. év esetében: 

• a hidrogén töltőállomások (HRS) száma 

viszonylag szerény növekedést mutatott: 

Európában: 170 HRS működött 2021 végén, ami 

11%-os növekedés 2020-hoz képest. Ezzel párhuza-

mosan 3.885 új FCEV járművet értékesítettek 

Európában 2021-ben, ami 36%-os növekmény a 

megelőző évhez képest, 

• elektrolizáló rendszerek terén a 2020-as kisebb 

visszaesés után 2021 szintén érdemi növekedést 

produkált, ugyanis 2021-ben 14 új elektrolizáló 

rendszer létesült Európában, összesen 27 MW 

kapacitással. Az előzetes adatok (projektfejlesztési 

bejelentések) alapján ezek az értékek ugrásszerűen 

növekedni fognak idén és a következő években, 

• hidrogénkereslet és kínálat: az európai 

hidrogénpiac viszonylag stabil maradt a kereslet és 

kínálat vonatkozásában. A teljes hidrogéntermelési 

kapacitás 2020 végén kb. 11,4 millió t/év volt, míg a 

hidrogénfogyasztás 8,6 millió t/év volt, ami azt 

jelenti, hogy az átlagos kapacitás-kihasználtság 

76% volt. Ezen belül az elektrolízis alapú 

hidrogénelőállítás még viszonylag alacsony szintű: 

a 114 db működő projekt az EU-ban, az EFTA 

országaiban és az Egyesült Királyságban 

együttesen kb. 99 MW kapacitást tett ki, 

• szakpolitikai háttér: a felmérés 34 vizsgált országa 

közül 19 rendelkezett dedikált, nemzeti hidrogén 

stratégiával , míg ez a szám 2020-ban csak 12 volt. 
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Az EU-n belül a különböző szintű 

hidrogénstratégiák viszonylag gyakoriak, bár 

ambíció szerint meglehetősen nagy eltérések 

mutatkoznak a tagállamok között, 

• európai és nemzetközi szabványok helyzete: 2021-

ben és 2022 eddig eltelt időszakában összesen 11 új 

hidrogénnel kapcsolatos szabványt publikáltak az 

európai és nemzetközi tüzelőanyag-cellás 

technológiák, a hidrogénbiztonság és a hidrogénhez 

kapcsolódó mérési eljárások területén. A következő 

években számos szabvány felülvizsgálata, 

módosítása várható. A szabadalmak száma 2014-

2021 időszakban kifejezetten megszaporodott, ami 

jelentős innovációs aktivitásra utal. Szabadalmakat 

főleg a mobilitási célú üzemanyag-cellákhoz 

kapcsolódóan jelentettek be, kevésbé a hordozható 

vagy telepített (energiatermelő) alkalmazások 

területén. Kiemelkedő volt még a hidrogén-

előállítás területe is e szempontból, 

• képzés és oktatás: a mester programok (M.Sc.) és a 

szakmai tréningek maradtak a legnépszerűbbek. 

 

 

 
Illusztráció. Kép: FCHO 

A hidrogén, illetve hidrogéntechnológiák 

horizontális, szektorok közt átívelő jellegének 

köszönhetően a meglévő mesterképzési 

programokban meglehetősen diverzifikált módon 

található meg a hidrogén témaköre. Nyugat-

Európában a „hidrogénképzések” elterjedtebbek, 

bár a földrajzi lefedettséget tekintve most már 20 

országban is azonosíthatók voltak ilyen képzések. 

Forrás:  

E4Tech: The Fuel Cell Industry Review 2021 

FCHO Fuel Cells & Hydrogen Observatory 

 

1,5 millió t/év zöld acél megrendelés 2025-től a svéd acélgyártónál 

A hidrogén alapú acélgyártás az egyik legnagyobb 

jövőbeni felvevőpiaca lehet a zöld - és low-carbon - 

hidrogénnek, a szektorális integráció egyik 

legjelentősebb példája, ráadásul egy nehezen 

dekarbonizálható ipari szegmensben. Emiatt már eddig 

is, számos korábbi lapszámunkban adtunk hírt az 

acélipar ilyen irányú fejlesztéseiről, de mostanra az első 

kereskedelmi megállapodásokhoz is eljutott az ágazat. 

A H2 Green Steel nevű, 2020-ban alapított, és 

Boden-ben jelenleg acélgyárát építő svéd cég 

nemrégiben jelentette be, hogy különböző iparágakba 

tartozó ügyfeleivel elővásárlási szerződést kötött 2025-

től kezdődően kb. 1,5 millió tonna zöld acél 

leszállítására. A „zöld acél” pontos definíciója még nem 

meghatározott, így a zöld hidrogén alapú előállítás 

mellett az acélhulladékból elektromos ívkemencében 

(EAF) megújuló energiaforrásból előállított villamos 

energiával végzett (másodlagos) acél előállítás is e 

kategóriába tartozik. Azonban utóbbi módszer – bár 

műszakilag érett, létező gyakorlat, de – nem tudja 

kiszolgálni a teljes piaci acéligényt, így a (zöld) hidrogén 

alapú előállítás is nélkülözhetetlen. 

A karbonlábnyom jelentéstétel és elszámolás 

nemzetközi gyakrolata (pl. GHG Protocol, US EPA) 

három kategóriába sorolja egy vállalat üvegházgáz-

emisszióit: a Scope-1 kibocsátások a közvetlen 

emissziókat jelentik (pl. az adott vállalat saját gyártási  

eljárásaihoz kapcsolódó CO2 emissziók); a Scope-2 az 

adott vállalat működéshez kapcsolódó közvetett 

emissziókat tartalmazza (pl. vásárolt villamos 

energiához kapcsolódó emissziók); és a Scope-3 olyan 

egyéb közvetett emissziókat tartalmaz, mint pl. a 

vásárolt alapanyagok karbonintenzitásából fakadó, ún 

„upstream” emissziók (pl. ide tartozhat a megvásárolt 

acéllemezek előllításához kapcsolódó emisszió). Mivel 

számos vállalat dekarbonizációs törekvéseiben már a 

Scope-3 emissziók csökkentsére is törekszik, az 

acélgyártás pedig kifejezetten karbonintenzív folyamat, 

így válik érthetővé, miért kezd érzékelhető módon 

növekedni a kereslet a zöd acél iránt. A zöld hidrogén 

alapú (DRI) acélgyártással a fajlagos CO2 emisszó 

hozzávetőlegesen 90%-kal csökkenthető a 

hagyományos, azaz a nagyolvasztós és redukáló-

szerként kokszot alkalmazó eljáráshoz képest. 

A H2 Green Steel kereskedelmi igazgatója szerint ezt 

a megjelenő piaci igényt már beszerzési szerződés 

formájába is foglalták olyan innovatív járműgyártókkal, 

csőgyártókkal, építési termékek gyártóival, mint pl. 

Adient, BE Group, BMW Group, Electrolux, Kingspan, 

Lindab, Mercedes-Benz, Miele, Mubea, Purmo Group, 

Roba Metals, Scania, Schaeffler, Zekelman Industries 

stb. E szerződések együttesen adják ki az említett 1,5 

millió tonna zöld acélt, ami bíztató kezdet. 

Forrás: https://news.cision.com/se/h2-green-steel/r/h2-green-steel-

has-pre-sold-over-1-5-million-tonnes-of-green-steel-to-customers,c3565755  

https://www.h2greensteel.com/latestnews/h2-green-steel-starts-preparing-boden-site-for-construction
https://www.h2greensteel.com/latestnews/h2-green-steel-and-bmw-group-sign-final-agreement-on-delivery-of-co2-reduced-steel
https://news.cision.com/se/h2-green-steel/r/h2-green-steel-has-pre-sold-over-1-5-million-tonnes-of-green-steel-to-customers,c3565755
https://news.cision.com/se/h2-green-steel/r/h2-green-steel-has-pre-sold-over-1-5-million-tonnes-of-green-steel-to-customers,c3565755
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Tagvállalati bemutatkozó 

Új vállalati tagjaink bemutatkozó sorozatának keretében most 

az Air Products hidrogénnel kapcsolatos tevékenységeiről, 

terveiről olvashatnak– a Szerk. 

A hidrogén nagyon fontos szerepet fog játszani a 

karbonsemleges gazdaság kiépítésében, a „Green Deal”-

ben meghatározott célok szerint. A jelenlegi globális 

hidrogénfogyasztás körülbelül 70 millió tonna/év, de az 

EIA által kiadott Global Hydrogen Review (2021) jelentés 

szerint a globális kereslet exponenciálisan növekszik, és 

2050-re várhatóan eléri az 550 millió t/év értéket. 

a világ első számú 

hidrogéngyártó vállalata 

Vállalatunk jó pozícióban van a hidrogén-előállítás és 

kereskedelem terén, mivel alaptevékenységünk szerint 

vezető ipari gázgyártók vagyunk, 80 éve működünk, 

jelenleg a világ 50 országában. Számos iparág számára 

szállítjuk a szükséges ipari gázokat, a kapcsolódó 

berendezéseket. Alkalmazástechnika terén is szakértői 

tanácsadást biztosítunk, valamint számos projektet 

valósítottunk már meg gázgyártás, üzemanyag- és 

vegyianyag-gyártás területén. 

2021-ben 10,3 milliárd USD árbevételt értünk el, 

jelenlegi piaci kapitalizációnk pedig körülbelül 50 

milliárd USD. Több mint 20 000 képzett és tehetséges 

alkalmazottunk van.  

25 éves tapasztalattal rendelkezünk a 

hidrogénmobilitás terén: több mint 250 H2-üzemanyag-

töltőállomást építettünk eddig, a világ jelenlegi 

hálózatának nagyjából felét, és e töltőállomásokon 

évente több mint 1,5 millió hidrogéntankolást végeznek. 

Világszerte több mint 110 üzemben állítunk elő 

hidrogént, az összes ismert technológia alkalmazásával, 

és most a kibocsátásmentes hidrogéngyártásra 

helyezzük a hangsúlyt. Az USA-beli Louisianában a 

világ legnagyobb, 4,5 milliárd dollár értékű 

gyártóüzemét építjük, 21 millió m3/nap kék hidrogén 

kapacitással. Az előállítás során képződő szén-dioxid 

95%-át leválasztjuk és föld alatti geológiai formációkban 

tároljuk (CCS megoldás). 

 
Újabb 1,3 milliárd USD értékű kék hidrogén 

komplexumot építünk a kanadai Edmontonban. Ez a 

projekt 1500 tonna hidrogén előállítását,  

cseppfolyósítását, majd energetikai, ipari és közlekedési 

felhasználását foglalja magában. 

Részt veszünk a világ jelenlegi legnagyobb, zöld 

hidrogén-termelő létesítményének megvalósításában, az 

5 milliárd USD értékű NEOM projektben, Szaúdi-

Arábiában. E létesítmény 4 GW szél- és napenergia 

kapacitással rendelkezik majd, és a kapcsolódó 

elektrolízis üzem 650 t/nap zöld hidrogént; illetve évente 

1,2 millió tonna zöld ammóniát fog termelni. Emellett 

elköteleztük magunkat, hogy együttműködünk egy 7 

milliárd USD értékű zöldhidrogén-üzem megépítésében 

az ománi Salalahban, amelyhez szintén jelentős megújuló 

energia kapacitás létesül.  

Az Air Products Európában 

Számos projektet valósítunk 

meg Európában is, amelyek 

támogatják a hidrogén-

infrastruktúra fejlesztését és 

a hidrogén felhasználását a 

tiszta mobilitás érdekében. Részt veszünk Belgiumban a 

Log!Ville innovációs központ projektben, ahol hidrogén 

üzemanyagot szállítunk teherautók széndioxid-mentes 

üzemeléséhez. Részt veszünk egy rotterdami 

importterminál fejlesz-

tésében, amely zöld 

hidrogént importál az 

európai piacokra, 

Hollandiába, Németor-

szágba és Belgiumba.  

A hidrogén-előállító 

üzemek és infrastruktúra építése mellett bemutató 

projekteket is támogatunk a H2-mobilitás terjedése 

érdekében. Ennek keretében Csehországban és 

Szlovákiában hidrogént biztosítottunk egy 

üzemanyagcellás 

vonat bemutató 

futásaihoz, és H2 

töltést biztosítottunk 

egy lengyelországi 

hidrogénbusz-bemuta-

tóhoz, Franciaország-

ban hidrogénüzemű teherautók működéséhez. 

Folytatjuk intenzív fejlesztéseinket a tiszta hidrogén, 

valamint a hidrogénalapú mobilitási és energetikai 

technológiák térnyerése érdekében, mivel úgy gondoljuk, 

hogy ez a karbonsemleges, fenntartható társadalom 

megvalósításának egyik fontos útja. 

További információk: www.airproducts.hu és  

LinkedIn, Twitter, Facebook, Youtube  (/AirProducts) 

http://www.airproducts.hu/
https://www.linkedin.com/company/air-products-cerc-central-europe-cis-russia/
https://twitter.com/AirProducts_EU
https://www.facebook.com/airproductsHungary
https://www.youtube.com/airproducts

