Γερµανικό διυλιστήριο πετρελαίου θα κατασκευάσει
µονάδα ηλεκτρόλυσης υδρογόνου 30 MW
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Το έργο θα λάβει χρηµατοδότηση 30 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Οικονοµίας
Οι εταιρείες που συµµετέχουν σε ένα έργο υδρογόνου στο διυλιστήριο πετρελαίου
Heide κοντά στο Αµβούργο ανακοίνωσαν τη ∆ευτέρα 3/8/2020 ότι θα κατασκευάσουν
µια µονάδα ηλεκτρόλυσης 30 µεγαβάτ (MW) ως πρώτο βήµα για την ανάπτυξη της
ενέργειας χωρίς άνθρακα σε εµπορική κλίµακα.
Η Γερµανία τον περασµένο µήνα συµφώνησε σε µια εθνική στρατηγική για το υδρογόνο
προκειµένου να βοηθήσει στην απανθρακοποίηση της οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένης
της χρηµατοδότησης µε 9 δις. ευρώ νέων έργων για τη µετάβαση από το πιλοτικό καθεστώς
στην παραγωγή εµπορεύσιµων καθαρών καυσίµων.
Η χώρα στοχεύει για 5.000 MW ηλεκτρόλυσης έως το 2030 για να αντικαταστήσει τη
συµβατική και πυρηνική ενέργεια και να αναπτύξει καύσιµα για θέρµανση και µεταφορά
προκειµένου να αντικαταστήσει τελικά το αέριο και το πετρέλαιο.
Οι εταίροι που συµµετείχαν στο έργο διύλισης Heide, γνωστό ως WESTKUESTE 100,
έλαβαν έγκριση για χρηµατοδότηση 30 εκατ.ευρώ από το υπουργείο Οικονοµίας. Παρέχουν
59 εκατοµµύρια ευρώ µε συνολική επένδυση 89 εκατοµµυρίων ευρώ, ανέφεραν.
Τα σχέδια δαπανών είναι µέτρια, αλλά το µέγεθος της εγκατάστασης - στα 30 MW θεωρείται σηµαντικό στην ανάπτυξη του υδρογόνου ως καυσίµου.
Η Γερµανία πειραµατίζεται µε περίπου 40 µονάδες ηλεκτρόλυσης για µια δεκαετία, αλλά η
µεγαλύτερη µέχρι στιγµής είναι 6 MW.
Το εργοστάσιο θα µεταφέρει ηλεκτρισµό από ανεµογεννήτριες µέσω νερού για να εξαγάγει
υδρογόνο άνθρακα που θα χρησιµοποιηθεί από το διυλιστήριο Heide αντί για υδρογόνο µε
βάση τα ορυκτά καύσιµα.
Το εργοστάσιο θα παράγει επίσης εναλλακτικά καύσιµα υδρογόνου για τις ανάγκες πρώτων
υλών των εταίρων του έργου, από θερµότητα έως κηροζίνη και πλαστικά.

Στους 10 εταίρους του έργου περιλαµβάνονται οι γερµανικοί βραχίονες της γαλλικής EDF η
εταιρεία κατασκευής τσιµέντου Holcim, ο χειριστής των αγωγών φυσικού αερίου Open Grid
Europe (OGE), η δανική εταιρεία αιολικής ενέργειας Orsted, το διυλιστήριο Heide, το
δηµοτικό βοηθητικό πρόγραµµα της πόλης Heide, το τοπικό δίκτυο κοινής ωφέλειας Thuega
και η Thyssenkrupp Industrial Solutions.
Οκτώ από τους εταίρους είναι εταιρείες που συνεργάζονται µε τον οργανισµό ανάπτυξης
του δηµόσιου τοµέα της περιοχής Heide και το Πανεπιστήµιο Εφαρµοσµένων Επιστηµών
Westkueste.
Η EDF, η Orsted και το ιδιόκτητο διυλιστήριο Heide θα κατασκευάσουν το εργοστάσιο µε µια
νεοσύστατη συνεργασία κοινοπραξίας.
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