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• Mit kínál a Caterpillar a hidrogénhez?



Caterpillar: Non-Confidential

Miért…
• A felhasználók egyre inkább a szén-dioxid-

mentesítésre és az üvegházhatású gázok (ÜHG) 

csökkentésére helyezik a hangsúlyt

• A befektetők értékelik a vállalatokat a 

környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási

fejlődésük szerint is

• Valamennyi iparágban keressük az olyan

megoldásokat, amelyek javítják a felhasználók ÜHG

csökkentési céljait

• A hidrogén megújuló forrásokból történő előállítása

megoldja a kereslet/kínálat közötti eltérést, és

dekarbonizált energiát eredményez
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Európai helyzetkép:  

az EU egyre nagyobb figyelmet fordít az éghajlatra / ÜHG-ra

24% -os ÜHG csökkenést ért el

29 év alatt, 1990-2019 

Új cél elérése

+~30% csökkentés
10 év alatt, 2020-2030

= 3-szoros mértékű változás
= jelentős finanszírozási igény

> 30% összkiadás
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Megújuló energia növelési és tárolási igénye
Az ingadozó megújuló energiaforrások (szél, napenergia) fokozott 
elterjedése  tárolási problémákat okoz a kereslet / kínálat eltérése miatt

• Hosszútávú
Sezonalitás / időjárás változékonyság

• Nagy léptékű
Több száz TWh (terra-watt óra)

Többletenergia 

felhasználása a H2

termeléshez
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Típusjelölések (“színkódok”) a hidrogénre
A jelenlegi hidrogéntermelés 96%-át földgázból, kőolajból és szénből állítják elő

Sources: European Engine Power Plants Association; EU Turbines
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Dugattyús motorok tervezési szempontjai

Széles tűzveszélyességi tartomány
Megenged sovány keveréket → Alacsonyabb égési 

hőmérséklet miatt alacsony NOx (dugattyú hűtés)

Kis kioltási távolság
Finom lánggátló szükséges

Magas lamináris lángsebesség
Rövid égési idő,

nagy nyomásemelkedési sebesség

Magas diffúziós képesség
Gyorsan homogén keveréket képez

A gázszállító alkatrészeknek megfelelő szivárgási

előírásokkal kell rendelkezniük

Magas öngyulladási hőmérséklet
Metánhoz hasonló

Alacsony energiasűrűség
Kiszorítja a levegőt → Alacsonyabb térfogati hatásfok

Alacsony gyújtási energia
Előgyújtás és visszagyújtás veszélye;

elektromos- és vezérlőrendszerek értékelése

Anyagbeli összeférhetetlenség
Acél ridegség

O-gyűrű tömítés anyaga

Míg a motor nagy része közös a szabványos gázmotorokkal, számos egyedi tervezési megoldás 

van a H2 kompatibilis gyártmányok esetében, különböző H2 tulajdonságok szerint:
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Emissziós hatások földgázhoz kevert hidrogén esetén
Jelenleg létező motorok – hidrogén hozzákeverési % mint üzemanyag
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20%-os hidrogén keverés – fenn-

tartja az NOx emisszió szintet és eléri 

az ÜHG jelentős csökkentését.
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jelentős mértékű NOx csökkentés.
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Hidrogén biztonság

Hidrogén szagtalan, színtelen és íztelen.

• A hordozható hidrogén érzékelők már 1% H2

koncentrációt is képesek érzékelni                                
(4% a gyulladás alsó határértéke)

A hidrogén lángja nappali fényben szinte láthatatlan.

Kockázatok:

• Tűz, robbanás:  rövid kioltási távolság,széles 
gyúlékonysági határok, alacsony gyújtási energia

• Fulladás

• Kriogén folyadék kezelése (hideg égési sérülések)
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Hydrogen biztonság

Acél ridegsége

• A nagy és közepes nyomású 
csővezetékek gyakran acélból készülnek, 
ahol a hidrogén 20%-os térfogat felett 
mikrorepedéseket tud létrehozni.

Tömítés kialakítása

• A tömítés felhasadása gyors 
nyomásváltozással (robbanásveszélyes 
dekompresszió)

• Viton tömítések szükségesek
Fémrepedés a hidrogénes ridegség miatt
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Mikor?

• A villamosenergia-fogyasztás várhatóan 

legalább 50%-al nő 2050-re (2020-tól) és az 

elmúlt 10 évben a kapacitásbővítés a megújuló 

energiaforrások felé tolódott el.

• A megújulók várhatóan 2030-ra a legtöbb 

régióban olcsóbb központi áramforrássá 

válnak, mint a szén és a gáz

• Három H2 “tempó szabályozó”:

Biztonság mérték Irányelv

A megújuló energiaforrások növekedése
folyamatban van, ami alapvető a “zöld” H2-re

Source: Caterpillar Electric Power Division
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Hidrogén infrastruktúra

• A múltban a magas költségek 

és az összetett projektek, 

telepítések csak nagyon 

kevés felhasználási esetet 

jelentettek.

• Arra számítunk, hogy a 

jövőben az infrastruktúra, a 

raktározás és a szállítás 

terén fejlesztéseket hajtanak 

végre a projektköltségek 

csökkentése érdekében.

Egy adatközpont ügyfeleinek

5 tartályra lenne szükségük

100 x 3 MW-os egységhez 48

órán keresztül
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Hidrogénkeverés: Előnyök

• Szektor kapcsolódás: a megújuló / zöld H2 előnyeit a földgázhálózathoz kapcsolódó 
iparágakhoz köti

• Gáz-dekarbonizáció: csökkenti a meglévő gázinfrastruktúra széndioxid intenzitását

• Minimális többlet beruházás: kiküszöböli a specifikus hidrogén elosztás / tárolás kiépítését

• Nincsenek energiahatékonysági büntetések: keverés bizonyos helyeken, vagy meglévő 
földalatti tározókban

• Már bejáratott út:  a jól fejlett földgázhálózattal rendelkező országok gyorsan előrehaladnak
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Hidrogénkeverés: Hátrányok

Megváltoztatja a csővezeték hatékonyságát: eltérő sűrűség / energia
tartalom:

• 20%-os tárolókapacitás csökkenés

• 7%-os energiaszállítási kapacitás csökkenés

Egyes végfelhasználói alkalmazások korlátozása: 5% felett újra kalibrálást 
igényel:

• Háztartási tűzhelyek

• CNG járművek

Probléma a porózus földalatti tárolóhelyeknél:

• Szivárgás
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20 éves hidrogénüzemű villamosenergia-ipari tapasztalat

• A Caterpillar jelenleg 5-10 tf.% hidrogén hozzákeverésére alkalmas földgázüzemű 

motorokat forgalmaz, de a projektek során ez az érték 20 tf.%-ig emelkedik.

• Ezenkívül a Caterpillar sok éves tapasztalattal (150 000+ üzemóra) rendelkezik olyan 

speciális projektekben, amelyek akár 60 tf.%-ban hidrogént tartalmazó, kokszológázt 

és faapríték elgázosításból származó gázt használnak.

• A Caterpillar tapasztalatai szerint nincs hatással a karbantartási ütemtervre és a 

tartósságra, ha hidrogénnel működik a motor.

• A Caterpillar továbbra is kutat alternatív üzemanyagokkal, például hidrogén/metán 

keverékekkel és 100%-os hidrogénnel a belső égésű motorokban.
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Hidrogénnel kapcsolatos történelmi tapasztalatok: 

Kokszolókemence üzem
• 27 MW összteljesítményű, CG260-16típusú gázmotorokból 

felépülő erőmű

• Mindegyik egység:  3000 kW (2928 kWe), 40.5% vill. hatásfok

• Üzemanyag: kokszolókemence-gáz
• 55% - 60% hidrogén

• MN ≈ 35

• A gáz összetétele a kokszolási folyamat állapotától függ

• Nagy koncentrációjú por, benzol, naftalin

• Földgázzal indították, majd 60% terhelésen              

kokszológázra váltottak és így működik 10 éve

• 22év sikeres működés; földgázzal egyező karbantartás és 
tartósság hidrogén esetén is

CH4

C2H6

CO2

N2

H2 55%

CO 6%
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Caterpillar gázmotoros áramfejlesztők típusai (50 Hz)

160
174

370
400

600
983

1 000
1 105

1 211
1 200

1 380
1 500

1 555
1 560

1 603
1 840

2 000
2 010

2 027
2 039

2 300
2 519

3 333
4 500

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

G3406
G3412

G3412C
CG132B-08
CG132B-12

G3516
CG132B-16

G3516A
G3512E

CG170-12
CG170B-12

G3512H
G3516C LCMM

CG170-16
G3516C

CG170B-16
CG170-20

G3520C
G3516H
G3520E

CG170B-20
G3520H

CG260-12
CG260-16

Teljesítmény kWe

A teljesítmény tartományt 4,5 MW-ig lefedi
Különféle gáztípusokhoz rendelhető

Földgáz

Szennyv. 
és 

depónia
gáz

Biogáz

Szén 
bánya 

gáz

Hidrog
én



Caterpillar: Non-Confidential

Típus Teljesítmény Már MOST elérhető Elérhető 2022. 4.n.é. Tapasztalat

CG132B 0.4 – 1.0 MWe 10% H2 –ig 25% H2 –ig 80% H2

CG170B 1.38 – 2.3 MWe 10% H2 –ig 25% H2 –ig 10% H2

G3500H / FR 1.0 – 2.5 MWe 5% H2 –ig 25% H2 –ig 40% H2

CG260 3.0 – 4.0 MWe 10% H2 –ig 25% H2 –ig 60% H2

Caterpillar típusok – hidrogén alkalmazások

Ezeken kívül a G3516H típus 100% hidrogénnel bemutatóként is elérhető lesz, amelyet ez év 
elején hirdettünk meg és 2022. év közepétől telepítjük.
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Útravalónak

• A megújuló hidrogén egyike azoknak az üzemanyagoknak, amelyeket ügyfeleink 

fontolgatnak szénlábnyomuk csökkentése érdekében.

• A Caterpillar jelenleg olyan dugattyús motorokat és turbinákat kínál, amelyek képesek 

hidrogénnel és hidrogénkeverékkel működni.

• Számos tényező befolyásolja, hogy a hidrogén eléri-e a fellendülési köszöböt, és mikor           

– infrastruktúra, költségek, szabályozások, biztonság, tárolás, csomagolás, kormányzati 

politika és ösztönzők, stb.

• A Caterpillar továbbra is befektet a hidrogén technológiába és jó helyzetben van ahhoz, 

hogy kiszolgálja ügyfeleit a megújuló hidrogéntermelés ütemezése és dinamikája, az 

elosztás és a tárolás sebességének növelése érdekében.



Caterpillar: Non-Confidential

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

További információk: 

 Sándor László   HUNTRACO Zrt. 

 e-mail: laszlo.sandor@huntraco.hu 

 tel: 06-23-504-235 

 mobil: 06-30-977-5549 

 web: www.huntraco.hu 


