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Úvod

Eustream sa aktívne podieľa na iniciatívach, týkajúcich sa rozvoja trhu H₂ v Európe:

• European Hydrogen Backbone (the “EHB”) - iniciatíva 23 európskych spoločností v oblasti plynárenskej

infraštruktúry, ktorej cieľom je pripraviť vyhradenú H₂ infraštruktúru umožňujúcu prepravu H₂ za dostupnú cenu.

• H2EU+Store - iniciatíva kľúčových regionálnych TSO v strednej Európe z Rakúska, Nemecka a budúceho

výrobcu H₂ z Ukrajiny.

• Central European Hydrogen Corridor (the ”CEHC“) - iniciatíva na preskúmanie možnosti vytvorenia „diaľnice“

H₂ v strednej Európe na prepravu H₂ z hlavných dodávateľských oblastí H₂ na Ukrajine cez Slovensko a Českú

republiku do oblastí dopytu H₂ v Nemecku.

Projekty Energetickej Transformácie (ETR) v našej spoločnosti týkajúce sa H₂:

1. IPCEI, SK04; H₂ Infrastructure – Transmission (H2I-T);

2. Green H₂ na KS01 Veľké Kapušany;

3. Preprava 5% H₂ v Zemnom plyne;

4. Vodíková tlaková nádoba.



1. ETR Projekt
IPCEI, SK04; H₂ Infrastructure – Transmission (H2I-T)
• Hlavným cieľom projektu je vývoj a testovanie nových inovatívnych riešení pre bezpečnú

a finančne realizovateľnú úpravu (retrofit) existujúcej plynárenskej infraštruktúry na
prepravu čistého H₂.

Projekt má nasledovné fázy:

1. R&D fáza - laboratórny výskum;

2. FID fáza - výskum na testovacom polygóne;

Mass Production

Po úspešnom ukončení IPCEI projektu budeme pripravení na realizáciu možného retrofit-u
jednej línie plynárenskej infraštruktúry na prepravu H₂.



H₂ Infrastructure – Transmission (H2I-T)
R&D fáza - laboratórny výskum (07/2022 - 06/2024) sa delí na 4 work packages:

• WP 1.1: Analýzy vplyvu 100% koncentrácie vodíka na materiály komponentov existujúcej plynárenskej 

infraštruktúry so zameraním na vplyv teploty, tlaku a kontaminantov, vplyvov na tok plynu, mechanické vlastnosti a 

únavu ocelí a zvarov, definovanie indexu vodíkového krehnutia ocelí a zvarov;

• WP 1.2: Vývoj riešenia retrofit-u plynovodov so zameraním na vývoj hydrofóbneho interného náteru, optimalizáciu 

riešenia nanášania vyvinutého náteru, testovanie nových zváracích techník pre retrofit;

• WP 1.3: Analýza možností dizajnu testovacieho polygónu so zameraním na termodynamické modelovanie, 

vypracovanie plánu výskumu a optimalizáciu procesov;

• WP 1.4: Vývoj digitálneho dvojčaťa polygónu a systému monitorovania bezpečnosti so zameraním na špecifikáciu 

monitorovacieho systému, simulovanie rôznych prevádzkových stavov až po kritické poškodenie potrubia, dizajn 3D 

digitálneho dvojčaťa v lab. podmienkach.

7/2022 – 12/2022

Vplyv H₂ na existujúcu 
plynárenskú infraštruktúru

• Vplyv teploty, tlaku, kontaminantov 

• Mechanické vlastnosti

• Únava ocele a zvarov

9/2022 – 2/2024

Návrh systémových 
riešení pre retrofit
existujúcich potrubí

• Hydrofóbny interný náter

• Nanášanie vyvinutého náteru

• Nové zváracie techniky

11/2022 – 9/2023

Analýza možností dizajnu 
test. polygónu

• Termodynamické modelovanie

• Plán výskumu

• Optimalizácia procesov

2/2023 – 6/2024

Vývoj digitálneho dvojčaťa 
polygónu

• Simulácia prevádzkových 
stavov v lab. podmienkach

• Monitorovací systém

• Digitálne 3D dvojča polygónu



H₂ Infrastructure – Transmission (H2I-T)
FID fáza - výskum na testovacom polygóne (01/2024 – 12/2029) sa delí na 5 work packages:

• WP 2.1: Dizajn polygónu, nájdenie vhodného umiestnenia a získanie potrebných povolení;

• WP 2.2: Výstavba unikátneho polygónu;

• WP 2.3: Testovanie vplyvu vodíka na rôzne triedy ocele, dimenzie, zvary a nástreky v rámci testovacieho 

polygónu, ako aj testovanie vodíkovej vyrovnávacej nádrže vyvinutej spoločnosťou Probugas v rámci prvej 

vlny IPCEI;

• WP 2.4: Vytvorenie digitálneho dvojčaťa polygónu, jeho naplnenie dátami z merania testov a predikovanie vplyvu 

vodíka na komponenty prepravnej siete s určenou odchýlkou;

• WP 2.5: Vypracovanie Feasibility Study pre budúci retrofit jednej línie našej sústavy.

1/2024 – 12/2025

Dizajn polygónu

•Výber vhodného 
miesta

•Získanie povolení

7/2025 – 12/2026

Výstavba unikátneho 
polygónu

•Umožňuje prúdenie plynu

•Umožňuje modelovanie a 
testovanie rôznych 
prevádzkových stavov           
(tlak, teplota a rýchlosť)

1/2027 – 3/2029

Testovanie vplyvu H₂

•Ocele, dimenzie, zvary 

•Hydrofóbne nástreky

•H₂ nádrž

1/2027 – 3/2029

Vytvorenie 
digitálneho dvojčaťa 
polygónu

•Naplnenie dát z testov

•Otestovanie funkčnosti

1/2029 – 12/2029

Feasibility štúdia

•Technické riešenie 
retrofitu

•Ekonomické zhodnotenie

•Dopyt po H₂



FID fáza – výskum na testovacom polygóne

Výskumné stredisko bude pozostávať z týchto častí:

Vodíkové hospodárstvo:

• Fotovoltaika o výkone 1 MWp na produkciu zelenej elektriny;

• Akumulátorovňa s kapacitou 1 MWh na vyrovnávanie vstupov;

• Hydrolyzér o výkone 1 MW na výrobu zeleného vodíka;

• Vodíková nádrž na vyrovnávanie vstupov a ukladanie nevyužitého

vodíka;

• Hydrogen-ready kompresor o výkone 100 kW na vtláčanie vodíka

do polygónu;

• Palivové články o výkone 0,4 MW na spätnú produkciu elektriny.

Testovací Polygón:

• Hydrogen-ready kompresor o výkone 3 MW pre cirkuláciu vodíka v

polygóne;

• Hydrogen-ready potrubia tvoriace nemennú časť polygónu;

• 2 testovacie línie pozostávajúce z non-hydrogen-ready potrubí a

komponentov získaných z našej prepravnej infraštruktúry;

• Ďalšie potrebné komponenty ako hydrogen-ready guľové uzávery,

regulačné armatúry, chladiče, monitorovací systém, velín, atď.

Predpokladané umiestnenie vodíkového 

hospodárstva a samotného testovacieho polygónu 

pri Kompresorovej Stanici

Fotovoltaika bude umiestnená v rámci areálu KS.



• Účelom projektu Green H₂ je pilotné spustenie produkcie, zmiešavania a vstrekovania H₂ do 

palivového plynu TuS na KS01, čím dôjde k zníženiu emitovania skleníkových plynov. 

• Vodík sa bude produkovať elektrolýzou v PEM elektrolyzéri za pomoci elektrickej energie získanej 

z obnoviteľných zdrojov (fotovoltaické panely). 

• Zmes H₂ so zemným plynom sa v úvodnej fáze tohto projektu plánuje v objeme do 2% H₂.

Green H₂ na KS01 Veľké Kapušany

2. ETR Projekt



Prepravný systém Eustream
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3. ETR Projekt

Príprava na prepravu 5% H₂ v Zemnom plyne

Eustream plánuje úpravy, vďaka ktorým bude naša sieť technologicky pripravená na primiešavanie až 5% H₂
do prepravovaného zemného plynu.



Legislatívne povolenia a normy súvisiace 
s prepravou H₂

• V súčasnosti na Slovensku a ani v EÚ neexistuje žiadna norma, ktorá by sa

zaoberala prepravou vodíka potrubím.

• Pre koncentrácie H₂ menej ako 10% platia normy pre prepravu zemného

plynu (EN 1594, STN 38 6410, TPP 702 10), okrem výnimiek uvedených na

ďalších snímkach.

• Pre koncentrácie H₂ viac ako 10% sa aplikujú európske dokumenty

vypracované EIGA* (odporúčané ako dobrá technická prax) a americká

norma ASME B31.12**, ktorá je záväzná v Amerike.

Poznámka:

*EIGA (European Industrial Gases Association)

**ASME B31.12 The American Society of Mechanical Engineers (Hydrogen Piping and Pipeline Code Design Rules and Their Interaction With Pipeline

Materials Concerns, Issues and Research)



Výnimky a úpravy potrebné na primiešanie H₂
do 5%  

• Posudzované zariadenia a technologické celky pre H₂ do 5% sú väčšinou vhodné, ale je 
potrebné konečné stanovisko jednotlivých výrobcov a pre niektoré zariadenia je potrebné 
nasledovné: 

1. Požadujú sa nové plynové chromatografy;

2. Úprava alebo výmena prepočítavačov prietoku plynu a meracích jednotiek;

3. Úprava systému detekcie plynu (PDS);

4. Úprava TDW tvaroviek, Pig seek-ov a High / low pilot;

5. Úprava regulátorov tlaku, poistných ventilov;

6. Úprava hasiaceho systému plynovej turbíny pre zmes H₂ viac ako 4%;

7. Dodatočná inštalácia IR detektorov plynu vo vnútri plynovej turbíny;

8. Modifikácia UCS (SW) plynových turbín;

9. Výmena niektorých ventilov plynových turbín vhodných na vodík.



MARCOGAZ /Technical Association of the European Gas Industry
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• Očakáva sa, že hlavné prvky 

infraštruktúry na prepravu 

zemného plynu budú schopné 

prijať do 10% obj. H₂ bez 

výrazných úprav, okrem:

 Plynových chromatografov;

 Plynových turbín;

 Kompresorov.



IRENA /International renewable Energy Agency (World organization)
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• Vyžaduje sa špeciálne 

zamerať na plynové 

turbíny, kompresorové 

stanice a procesné 

plynové chromatografy, 

aby boli schopné prijať 

do 10% obj. H₂.



• Navrhnutý, vyrobený v rámci našej spoločnosti a umiestnený na KS 04 Ivanka pri Nitre.

• Pozostáva z tlakovej nádoby naplnenej vodíkom, v ktorej sú umiestnené vzorky materiálov rúr a zvarových spojov 

používaných v našej prepravnej sieti. 

• Testovanie prebehne vo viacerých fázach pri rozličných tlakových úrovniach. V prvej fáze bol vodík natlakovaný do 0,4 MPa, 

v druhej fáze do 2 MPa. Aktuálne prebieha tretia fáza s tlakovou úrovňou 4 MPa.

• Pri tlakovej úrovni sú jednotlivé testovacie telieska vystavené H₂ vplyvom po dobu niekoľko mesiacov (minimálne 750 hod).

Vodíková tlaková nádoba

4. ETR Projekt



Plánované skúšky a materiály

A) Na testovacích telieskach budú vykonané nasledovné skúšky:

 Skúška rázom v ohybe (vrubovej húževnatosti)

 Skúška pevnosti ťahom - statická

 Skúška tvrdosti

 Skúška lomovej húževnatosti

B) Metalografické skúšky;

C) Skúška zvariteľnosti potrubného materiálu po vystavení vo vodíkovom prostredí;

Pre skúšky A, B, C bude použitý potrubný materiál X52, X60, X70 a zvarové spoje.

D) Vplyv vodíka na tesnenia (klingerit, hliník, meď, oceľové špirálové vinuté, SS316L + grafit);

E) Po ukončení testov bude predmetom skúmania samotné teleso tlakovej nádoby, vrátane teplomerných

puzdier, ventilov, atď.

Spolupracujeme s Výskumným ústavom zváračským v Bratislave a Technickou univerzitou v Košiciach.



Ďakujem za pozornosť


