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1. fejezet - HTC: háttér és elméleti
alapok
1. Hidrogénenergetika: háttér, hajtóerők és főbb
tulajdonságok
1.1. Háttér: a fosszilis energiahordozók helyzete
A fosszilis energiahordozók felhasználásának különböző korlátai, negatív hatásai egyfajta hajtóerőt jelentenek
újfajta energetikai rendszerek, például a megújuló és/vagy alternatív energiaforrások, ezek között a
hidrogénenergetika fejlődésének irányában is.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint a világ energiaigénye 1980-ban 7229 millió tonna
olajegyenérték (Mtoe) volt, ami 2008-ra közel 70%-kal, 12 271 Mtoe értékre növekedett (lásd 1.1.1.1. ábra).

1.1.1.1. ábra Forrás: World Energy Outlook 2010, IEA
A globális primer energiaigény több mint 80 százalékát a fosszilis energiaforrások adják, melyek mellett a
nukleáris energia, illetve a megújuló energiaforrások részesedése elenyészőnek hat. A felhasználás növekedése a
jövőben tovább folytatódik, ezért mértékadónak tekinthető prognózisok szerint a fosszilis energiahordozók
magas aránya már nem tartható fenn biztonsággal hosszú távon, esetleg már középtávon sem.
A Földön kitermelhető fosszilis energiaforrások közül a kőolaj az első, melynél valószínűleg hamarosan elérjük,
vagy már el is értük az évente felszínre hozható legnagyobb mennyiséget. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
kitermeltük az összes rendelkezésre álló olajmennyiség kb. felét (részletesen lásd az olajtetőzésről szóló
fejezetben). Az árnövekedés és a beszerzési nehézségek forrása az, hogy a jövőben a nehezebben és drágábban
kitermelhető maradék készlet fog a rendelkezésünkre állni. A helyzetet az is bonyolítja, hogy a perspektivikus
lelőhelyek 70–80 százaléka totalitáriánus, politikailag instabil környezetben található.
Az utóbbi években egyre több szó esik a nem konvencionális szénhidrogénekről, amelyek rendelkezésre álló
mennyisége valóban igen magas, pl. a Kanadában található olajpala és olajhomok mennyiségét a közel-keleti
1
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olajtartalékok mennyiségével összevethető mértékűre becsülik. (Az elmúlt évtizedekben a „nem
konvencionális” szénhidrogének jellegének meghatározására és megkülönböztetésére a „konvencionális”
szénhidrogénektől több próbálkozás történt, azonban ezek döntő hányada a kitermelés gazdasági feltételeiből
indult ki. Ezek szerint a marginális haszonnal vagy csak gazdaságtalanul kitermelhető szénhidrogéneket,
függetlenül azok halmazállapotától, összefoglaló néven „nem konvencionális szénhidrogénnek” nevezték. A
geológiai szemléletből kiinduló szemléletmód szerinti definíció: konvencionális szénhidrogéneknek nevezzük a
gravitációs szegregáció – a felhajtóerők – által indukált, geometriailag meghatározható kiterjedésű szerkezeti
vagy tektonikus csapdákban felhalmozódott szénhidrogéneket. Ezzel szemben minden olyan természetes
szénhidrogén-előfordulás, amely nem tesz eleget az előbbi feltételeknek, a nem konvencionális szénhidrogének
csoportjába sorolandó.) Ugyanakkor a nem konvencionális kőolajnak nincs árcsökkentő hatása, egyelőre az árak
növekedése mellett sem tud jelentősen hozzájárulni az igények kielégítéséhez. A jelenleg kísérleti stádiumban
lévő mélytengeri olajkitermelés, a metánhidrát-hasznosítás és a kontinentális nagy mélységből való kitermelés,
valamint Kelet-Szibéria és a sarkvidéki területek feltárása további forrásokat eredményezhet majd. Egyúttal
azonban azt is figyelembe kell vennünk, hogy ezek az új technológiák minden eddigi emberi
környezetátalakításnál nagyobb hatásúak lesznek. A megfordíthatatlan környezetrombolás veszélye
arányosan szigorú, hatékony és folyamatos ellenőrzést igényel globális szinten.
A fosszilis energiahordozókhoz kapcsolódó limitációk, kockázatok napjainkra több oldalról is jelentkeznek, és
külön-külön is számottevő a hatásúk. Ezek közül talán a legismertebbek a forrásoldali limitációk, amelyek a
készletek nyilvánvalóan véges jellegére utalnak, és amelyeket kicsit részletesebben az olajtetőzés elméletével
foglalkozó fejezetben mutatunk be. Az utóbbi években a forrásoldali limitációkkal közel azonos súlyú
szemponttá emelkedtek a nyelőoldali limitációk. A fosszilis energiahordozók felhasználásával (leggyakrabban:
elégetésével) légszennyező anyagokat bocsátanak ki, leginkább jelentős mennyiségben az üvegházhatású széndioxidot, amelyet a Föld atmoszférája, pontosabban teljes ökoszisztémája (amely jelen esetben értelmezhető
„nyelőként” is) már nem tud olyan ütemben asszimilálni, mint amilyen ütemben azok kibocsátásra kerülnek.
Ennek egyik markáns jele, hogy mindössze hozzávetőlegesen két-háromszáz év alatt, nagy valószínűséggel az
emberi tevékenységek következtében kb. 30%-kal megnőtt a légkör szén-dioxid-koncentrációja, amelynek a
következménye a – nem minden részletében ismert, de – nagy kihívást jelentő globális klímaváltozás.
A forrás- és nyelőoldali limitációkon túl, részben ezekből fakadóan és ezekkel „kölcsönhatásban”, számottevővé
váltak a fosszilis energiahordozókhoz kapcsolódó gazdasági-társadalmi kockázatok, bizonytalanságok. A
„bizonytalanná váló” olajtól való függés a világgazdasági folyamatokban is kaotikus jelenségeket produkál. A
világkereskedelem áruforgalmának kb. 20%-át teszi ki a kőolaj. 2008-ban minden korábbi rekordot megdöntött
a kőolajár (2008.07.11-én 147,2 USD/hordó). Az éppen egy évvel korábbi, akkor még mellbevágónak tekintett
72,3 USD/hordó körüli átlagár mellett a 2007-es elemzések éves előrejelzésként 86–87 USD/hordó árszintet
jósoltak 2008-ra. Az árakat összevetve ez kb. másfélszeres tévedés. Ilyen gyors és jelentős változás – a jelenleg
erősen kőolajra épülő gazdaságokban – akár a költségvetést, az inflációs rátát, a vállalkozások pénzügyi terveit
írhatja felül. Noha 2008 második felére az olajár erős csökkenésbe kezdett, később ismét emelkedő tendenciát
mutatott, és 2011 közepére a hordónkénti olajár 118 USD árszintre emelkedett; ebben az időpontban
Magyarországon történelmi magasságú benzinár (385 Ft/liter, 95-ös benzinre) volt tapasztalható.
További fontos, de általában keveset említett szempont, amit komoly súllyal kell figyelembe venni a fosszilis
energiahordozók felhasználása és kitermelése során az az „energetikai megtérülés” mutatója, EROEI (energy
returned on energy invested). Az EROEI mutatja, hogy valamely energiahordozó kitermelése vagy előállítása
során, egy egységnyi energia befektetésével mennyi egységnyi energiához jutunk. Az EROEI jelzi tehát az
energiahordozó hatékonyságát, használhatóságát. Az EROEI értéke még a hagyományos szénhidrogének
kitermelése esetén is romlik, azok előrehaladtával. A homok- és olajpala, a szénbe ágyazott gáz (tehát a nem
konvencionális szénhidrogének) rendre mind kisebb és kisebb energetikai megtérüléssel állnak rendelkezésre.
Az olaj EROEI értéke kezdetben 50–100 körül volt a sok felszíni mező miatt, azonban a felszíni mezők
kiürültek, egyre mélyebbről, egyre rosszabb adottságú helyekről, tehát egyre nagyobb költségek és
energiabefektetés árán kénytelen az emberiség kitermelni egységnyi mennyiségű olajat. Mára az olaj EROEI-je
optimista becslések szerint 10 körül van, és egyre csökken. Az olajhomok EROEI-je 2. Ha az EROEI értéke túl
alacsony, akkor az adott készlet kitermelése értelmetlenné válik.
A fosszilis energiahordozók felhasználását tekintve további negatív tendenciát jelent az egész EU és különösen
Magyarország számára, hogy jelentős mértékben külső importra szorulunk ezen energiahordozók
vonatkozásában. Magyarországon a termelés és a behozatal aránya a 2000. évi 42–58%-ról 2010-ig 38–62%-ra
változott, energiafüggőségünk tehát erősödött az utóbbi évtizedben, és továbbra is magasabb az uniós átlagnál
(lásd 1.1.1.2. ábra).
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1.1.1.2. ábra Forrás: KSH: Magyarország 2010.
Az importált energiahordozók kilenctizedét a földgáz, a kőolaj és annak különböző származékai tették ki. Egy
elöregedő társadalomban, mint amilyen a magyarországi is, ez a jövedelemkiáramlás (az import
energiahordozókért kifizetett jövedelem) komoly problémát jelent. Hazánk esetében ez igen jelentős mértékű: a
világpiaci árak függvényében Magyarország teljes világpiaci exportbevételének akár 14 százalékát is elköltheti
energiaimportra, ráadásul – ahogy fentebb láthattuk – az energiafüggőség tendenciájában növekvő.

1.2. Az olajtetőzés jelensége és ennek következményei
Az előző fejezetben említett, a fosszilis energiahordozók és azon belül mindenek előtt a kőolaj forrásoldali
(mennyiségi) limitációját az olajtetőzés elméletén keresztül célszerű vizsgálni, amelyet az angol nyelvű
szakirodalom „peak oil” kifejezésként említ.
Az úgynevezett „olajtetőzés” elméletének kidolgozása M. King Hubbert geológus nevéhez fűződik, aki az USA
déli olajmezőinek vonatkozásában meglehetősen pontosan jósolta meg ezt a jelenséget, közel ötven évvel
ezelőtt. Vagyis azt, hogy egy adott mező rezervoárjaiban rejlő kőolaj kitermelése haranggörbeszerű,
következésképp adott országban a mezők összességének a termelési karakterisztikája is ilyen módon írható le,
ami azt jelenti, hogy a tetőpontot követően csökken a hozam. Hangsúlyozandó, hogy nem a földtani
olajkészletek kimerülése a lényeg, hanem az, hogy a kutak hozama a mező kitermelésének adott fázisában
csökkenni kezd. A termelés primer és szekunder módszereivel a rezervoár olajkészletének 20–40%-át lehet
felszínre hozni az első szakaszban a kőolaj természetes nyomása és egyszerű szivattyúk segítségével, illetve a
második szakaszban vízbefecskendezéssel rásegítve. Ezt követően már csak bonyolult tercier eszközökkel
(Enhanced Oil Recovery) szén-dioxid, gőz vagy detergensek besajtolásával lehet 30–60%-ra növelni a
tárolókőzetekbe zárt olaj kitermelési mutatóját, mesterségesen növelve a nyomást és az áramlást. Esetleg a
továbbfejlesztett technológiák (Improved Oil Recovery) eszköztárával, például irányított fúrással lehet javítani a
kihozatalt. Az természetesen nem kérdéses, hogy mint minden fizikai készlet, az ásványolajvagyon is véges. A
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valódi kérdés az, hogy a megkutatott készletek termelésbe vonható részének hozama milyen határon túl
nem növelhető úgy, hogy lépést tartson az igények növekedésével.
Úgy tűnik, hogy – korábban az évtizedekkel későbbre (kb. 2030-ra) valószínűsített időponttal szemben – a korai
olajtetőzés küszöbére érkeztünk 2010 környékén. Erre utal az, hogy már jó ideje nincsenek viszonylag könnyen,
gyorsan és olcsón kiaknázható olajmezők felfedezéséről szóló hírek, és az ismert óriásmezők érzékelhetően
leszálló ágba kerültek. Jelenleg a föld 94 olajtermelő országa közül 64 már a geológiailag determinált hanyatló
szakaszba érkezett. Az olajtetőzés jelenségét, időbeni alakulását szemlélteti a 1.1.2.1. ábra.

1.1.2.1. ábra Forrás: European Hydrogen Association: Where will the Energy for Hydrogen Production come
from?
Az ábrán látható, hogy a világ nyersolaj-kitermelése közel jár a csúcspontjához, és egyértelmű visszaesés
várható akár már a 2010-es évtizedben. A maximális nyersolaj-kitermelés állapota egy meghatározó
fordulópontot jelent a világgazdaságban: a növekvő távolság a kereslet (amit a sárga háromszögek jelölnek az
ábrán) és a kínálat között súlyos torzulásokat okozhat a világgazdaságban, és ez a „tetőzés” strukturális
szakadást jelenthet. Erre a tetőzésre a szakirodalom a „peak oil” kifejezést használja. Az eddigi tapasztalatok is
azt mutatják, hogy körülbelül akkor áll elő a tetőzés állapota, ha a teljes készletnek kb. a fele kitermelésre került.
Tehát a problémák nem akkor jelentkeznek, amikor tényleges fizikai szűkösség áll elő a készletekben, hanem
akkor, amikor még kb. a források fele megvan, viszont előállt az olajtetőzés állapota, ekkortól ugyanis nem
növelhető a kitermelés üteme (millió hordó/nap), a kereslet és a kínálat görbéje e ponttól markánsan szétválik,
ez pedig szükségszerűen az árak meredek növekedéséhez vezet. Pesszimistább forgatókönyvek szerint egyre
inkább kiteljesedő nemzetközi konfliktusokkal kell számolni az egyre fogyatkozó energiahordozó mennyisége
és az egyre fokozódó fogyasztási igények ütközése következtében.
A fentiekből következik, hogy az energiaellátás alternatív, fenntartható struktúráinak kutatása és alkalmazása
nem halasztható tovább, mert már így is jogos aggodalom merülhet fel, hogy a késlekedéssel egy „sokkszerű”
átmenetet teremtünk az olaj utáni korszakba.

1.3. Villamosenergia-trendek és kapcsolat a hidrogénnel
A villamos energia, mint szekunder energiahordozó szerepe egyre fontosabbá vált a fejlett országok
gazdaságaiban, de e tendencia már a fejlődő országokban is megfigyelhető. Ennek oka, hogy a villamos energiát
a legértékesebb energiafajtának tartják, mivel kényelmesen és igen sokféle célra felhasználható, a felhasználás
helyén már nem szennyez (viszont termelői oldalon jelentős környezetterheléssel állítjuk elő!), a felhasználás
helyén jó hatásfokkal átalakítható azon energiaformává, amelyre éppen szükségünk van, és viszonylag könnyen
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szállítható. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a teljes energiafelhasználáson belül felhasznált villamos
energia részaránya növekvő tendenciát mutat, mind Magyarországon, mind nemzetközi szinten.
A Magyarország gazdasági fejlődését jellemző évenkénti GDP alakulását, valamint az összenergia-felhasználás,
illetve a villamosenergia-felhasználás múltbeli alakulását az 1.1.3.1. ábramutatja.

1.1.3.1. ábra Forrás: KHEM, 2009.
Az adatok szerint a 2000–2008. közötti időszakban a GDP összesen 27,5%-al növekedett, és ezen időszakban a
villamosenergia-felhasználás növekedése 13,7%, az összenergia-felhasználás növekedése 6,7% volt. Az
abszolút mennyiségeket tekintve: az egy főre jutó éves háztartási villamosenergia-felhasználás Magyarországon
kb. 1118 kWh/fő, míg a nyugat-európai országok átlaga 1724 kWh/fő, tehát a nyugatiak jó harmadával több
áramot fogyasztanak egy főre vetítve, mint idehaza. (Dániában kiugróan magas ez az érték: 2001 kWh/fő.)
A fenti adatokból és tendenciákból tehát egyfelől látható a villamosenergia-felhasználás növekvő részaránya,
másfelől egy olyan – óvatos – megállapítás tehető, hogy a jövő energetikai rendszereiben egyre inkább
meghatározó szerephez jut a villamos energia; különösen ha figyelembe vesszük a direkt módon villamos
energiát termelő alternatív eljárások terjedését is (napelem, naperőmű, szélerőmű, vízerőmű).
Az általános jövőbeni tendenciákat mutatja a 1.1.3.2. ábra, mely szerint a XXI. század első évtizedéig jellemző
– a jelenlegi – „fuel to electricity” koncepció (melynek keretében fosszilis energiahordozókból villamos energiát
állítunk elő), majd átmeneti időszak következik, és fokozatosan áthelyeződik a hangsúly az „electricity to fuel”
rendszerekre. Utóbbi esetében egyre jelentősebb arányban történik közvetlenül villamosenergia-termelés, és
például a közlekedési szektoron belül a villamos energiát, vagy közvetlenül használjuk fel közlekedési célokra
(akkumulátoros megoldások), vagy – az akkumulátoros technológia problémái, hiányosságai miatt – köztes
energiahordozón, pl. a hidrogénen keresztül, erre utal az „electricity to fuel” kifejezés.
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1.1.3.2. ábra Forrás: Ludwig–Bölkow Systemtechnik, 2008.
Egy ilyen jövőbeni, a villamos energia „dominálta” energetikai rendszerben a hidrogénnek, mint köztes
energiatároló médiumnak, illetve energiahordozónak lehet nagyon fontos szerepe, mert az úgynevezett
tüzelőanyag-cellás technológiák segítségével a hidrogén igen jó hatásfokkal villamos energiává alakítható. Némi
túlzással, de szemléletes megfogalmazásban a hidrogén és villamos energia „szinonim fogalmakká” válhatnak.
A villamos energia egy speciális termék a tekintetben is, hogy nem lehet tárolni – ipari méretekben –, emiatt egy
villamos energia dominálta energetikai rendszerben a szabályozás (a villamosenergia-termelés és -fogyasztás
pillanatnyi egyensúlya fenntartásának) kérdése még inkább fontossá válik, így a hidrogén a VER (Villamos
Energia Rendszer) szabályozási feladataiban is szerepet játszhat a jövőben.

1.4. A hidrogén tulajdonságai, előfordulása
A hidrogén a legegyszerűbb kémiai elem, a periódusos rendszer első eleme (vegyjele: H). Henry Cavendish
fedezte fel közel 250 éve. „Vízképzőt” jelentő nevét Antoine Lavoisier alkotta szóképzéssel a görög hüdór
(ΰδωρ = ’víz’) + gennó (γεννώ = ’nemzeni’) szavakból. Normál állapotban színtelen, szagtalan, íztelen, igen
gyúlékony, kétatomos gáz, amely nagyon jó hővezető. A normál állapotú levegőnél sűrűsége kb. 14-szer kisebb,
és számottevő diffuzivitással rendelkezik. A hidrogén a világegyetemben leggyakrabban előforduló elem, az
univerzum anyagának kb. 75%-a (m/m) hidrogén, de a Földön is igen elterjedt: atomszázalék tekintetében a 2.
helyen áll az elemek között, tömegszázalékát tekintve pedig a 9. helyen. A Földön a hidrogén elemi vagy
kétatomos gázállapotával nem találkozhatunk, hanem szinte kizárólag vegyületeivel; jelen van a vízben, szinte
minden szerves vegyületben, biomasszában. Csak az atmoszféra felsőbb rétegeiben található molekuláris
hidrogén kisebb mennyiségben.
Tulajdonságai sok szempontból kedvezőek: nem toxikus, nem korrozív, nem rákkeltő, nem üvegházhatású,
nem radioaktív,környezetbe való véletlenszerű kijutása során nem okoz semmilyen visszamaradó
környezetszennyezést.
A hidrogén tehát igen gyakori elem, „elvileg korlátlan” mennyiségben rendelkezésre áll, de csak kötött
formában, azaz vegyületeiben fordul elő, amelyekből számottevő mennyiségű energia befektetésével lehet
előállítani a hidrogént (pl. vízbontással 286 kJ/mol). Viszont előállítása igen sokféle módszerrel történhet, akár
decentralizáltan, azaz kisebb léptékben, a felhasználása helyén (on-site) is előállítható, és – tüzelőanyagcellákban – jó hatásfokkal fel is használható. Ez az elterjedt és nagy mennyiségű földrajzi előfordulás éles
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ellentétben áll a jelenleg használt fosszilis energiahordozóink előfordulásával, amelyek – különösen pl. az olaj –
egyes régiókra koncentrálódnak, és amelyek nem ritkán politikailag instabil régiók. A hidrogén vízben igen kis
mértékben oldódik, viszont nagyon jól oldódik egyes fémekben (palládium, platina, nikkel).
A hidrogén fizikai tulajdonságai:
1. molekulatömeg (H2): 2,0159 g/mol
2. sűrűség (normál állapotban): 0,0898 kg/m3
3. sűrűség (folyadékként, -253 °C): 70,8 kg/m3
4. égési határ (levegőben): 4–75%
5. robbanási határ: 15–59%
6. olvadáspont: -259 °C
7. forráspont: -252 °C
8. kötési távolság (H2): 74,1 pm
9. kovalens atomsugár (H): 32 pm
A hidrogén nemcsak 250 évvel ezelőtti felfedezése miatt nem tekinthető újszerű „jelenségnek”, hanem igen
elterjedt és kb. százéves múltra visszatekintő vegyipari alkalmazása miatt sem.
A hidrogén gyúlékony anyag, vízzé ég el (az ún. durranógáz reakcióban):
2H2+ O2 → 2H2O
A hidrogéngáz és az oxigéngáz keveréke durranógázt alkot. Ha meggyújtjuk, csattanó hanggal felrobban. (A
robbanásveszély miatt tilos az oxigént és hidrogént tartalmazó tartályok egymás melletti tárolása.) A tiszta
hidrogén csendesen, színtelen lánggal ég.
A hidrogént tehát eddig is használtuk, főként vegyipari célokra, viszont jelenleg, illetve néhány éven belül a
hétköznapi, szélesebb körű és kiterjedt energetikai célú felhasználási lehetőségekhez érkezhetünk, érkezünk.
Az eddigiek alapján is nyilvánvaló, de talán célszerű hangsúlyozni, hogy a hidrogén nem energiaforrás,
hanem egy másodlagos energiahordozó (hasonlóan pl. a villamos energiához; a másodlagos „jelleg” azt
jelenti, hogy valamilyen „elsődleges” energiahordozóból (pl. földgáz) vagy annak segítségével állítható elő).
A teljesség kedvéért és részben érdekességként meg kell említeni, hogy a hidrogén kvázi energetikai célú
használata már évtizedekkel ezelőtt létezett Magyarországon is, mivel az úgynevezett „városi gáz” egyik,
kifejezetten magas arányú (~35% V/V) összetevője volt a hidrogén. A lakosság a városi gázt fűtésre, főzésre
használta az 1960-as évekig. (A városi gáz egy másik fontos, ugyanakkor veszélyes összetevője a szén-monoxid
volt.)

1.5. A hidrogén energiasűrűsége és összevetése más
energiahordozókkal
A hidrogén fűtőértéke az ismert elemek közül a legmagasabb (120 MJ/kg) tömegegységre vonatkoztatva,
azonban mivel a hidrogén sűrűsége rendkívül alacsony, a térfogategységre jutó energiasűrűsége viszont
meglehetősen csekély. A hidrogén tömeg- és térfogategységre vonatkozó energiatartalmát (fűtőértékét), néhány
más, jelenleg alkalmazott energiahordozóval összehasonlításban az 1.1.5.1. ábra mutatja.
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1.1.5.1. ábra Forrás: M.Ball: The Hydrogen Economy, 2009.
A hidrogén tömegegységre vonatkoztatott fűtőértéke közel háromszorosa a benzinének, kb. 2,4-szerese a
földgázénak és hatszorosa a metanolénak; viszont térfogategységre vonatkoztatott fűtőértéke kevesebb, mint
harmada a benzinének, kb. 42%-a a földgázénak és kb. fele a metanolénak.
A hidrogén energetikai szempontú jellemzői:
1. fűtőérték: 120 MJ/kg (=10,8 MJ/Nm3)
2. égéshő: 141 MJ/kg (=12,7 MJ/Nm3)
3. fajhő (cp): 14,2 kJ/(kg*K) normál állapotban
4. H2 kötési energia: 436 kJ/mol
A fentiekben látható két fogalom, az égéshő és a fűtőérték közti különbség ismerete fontos. Az égéshő (MJ/kg
vagy MJ/Nm3) az a hőmennyiség, amely egységnyi tüzelőanyag tökéletes elégetésekor szabadul fel az alábbi
körülmények között:
1. a tüzelőanyag és a levegő hőmérséklete az elégetés előtt és az égéstermékek hőmérséklete az elégetés után
egyaránt 20 °C,
2. a tüzelőanyag széntartalma szén-dioxiddá a kéntartalma kén-dioxiddá ég el,
3. a tüzelőanyag és a levegő eredeti nedvességtartalma és a hidrogén elégetéséből származó víz az elégetés után
20 °C-on cseppfolyós halmazállapotú.
A fűtőérték (MJ/kg vagy MJ/Nm3) szintén az a hőmennyiség, amely egységnyi tüzelőanyag tökéletes
elégetésekor szabadul fel, de az előbb említett 3 körülmény között annyiban van különbség, hogy az égésből
származó vizet gőz-halmazállapotúnak tekintjük a fűtőérték esetében. Azaz az égéshő a vízgőz kondenzációs
hőjével magasabb a fűtőértéknél. Ennek – az égéshő, illetve a fűtőérték használatának – a későbbiekben például
az elektrolízis hatásfokának megadásakor van jelentősége.
Mivel azonos nyomás- és hőmérsékletviszonyok mellett a térfogategységre vonatkoztatott energiatartalma a
hidrogénnek csak töredéke az autógáznak (LPG) vagy a dízel gázolajnak, ez számos megoldandó feladatot vet
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fel a hidrogén alkalmazásával kapcsolatosan. Emiatt a hidrogént – például a járművekben – vagy nagy
nyomáson (350–700 bar), vagy folyékony halmazállapotban tárolják.
Noha a hidrogén komprimálásával és cseppfolyósításával növelhető az energiasűrűség, azzal is tisztában kell
lenni, hogy e folyamatok természetesen energiát igényelnek, amelyet tekinthetünk úgy, hogy ez veszteséget
jelent a hidrogén energiatartalmából. (Ez természetesen más üzemanyagokra is igaz, hiszen mind az LPG-t,
mind a CNG-t –földgázt – komprimált állapotban tárolják, és használják járművekben.) A hidrogén
cseppfolyósítása, amelyhez 20 K-re (-253 °C) kell lehűteni a hidrogént, gyakorlatilag a hidrogén
energiatartalmának (fűtőértékének) kb. 1/3 részét használja fel, tehát meglehetősen energiaigényes folyamat. Az
atmoszferikus nyomású hidrogén kompressziójához szükséges energia függ a végső nyomástól és a
komprimálás technológiájától. A jelenlegi technikai színvonalnak megfelelő kompresszorok energiaigénye 10,
ill. 17 MJ/kg-H3, ha atmoszferikus nyomásról indulunk ki, és 200 vagy 800 barra szükséges a nyomásfokozás.
Ez 9%-a, illetve15%-a a hidrogén fűtőértékének.
A hidrogénnek igen magas a fajhője, és igen jó hővezető, e tulajdonságai miatt ideális hűtőközeg. Az erőművi
technológiában hosszú ideje használják is a hidrogént hűtőközegként, speciális alkatrészek, így pl. a generátor
forgórészének hűtésére. (Ezt a megoldást alkalmazzák például a Paksi Atomerőműben is.)

1.6. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A lecke célja egyrészről, hogy bemutassa az alternatív energetikai megoldások hátterét, köztük a hidrogéntechnológiákét, illetve hogy kontextusba helyezze ezeket. Bemutatja azon hajtóerőket, amelyek a jelenlegi,
dominánsan fosszilis alapú energetikai rendszerek hiányosságaiból fakadnak. Bemutatja a hidrogén és a
villamos energia összekapcsoltságát, lehetséges jövőbeni összefüggéseit. Kémiai és fizikai ismereteket nyújt a
hidrogénről.
A becsült tanulási idő: 1,9 óra.

2. A hidrogén jelenlegi és jövőbeni előállítási módjai
2.1. A jelenlegi hidrogén-előállítási módok és mennyiségek
Ahogy korábban említettük, a hidrogént már a XVIII. század közepén felfedezték, az ipar kb. száz éve használja
a hidrogént, a második világháború óta kifejezetten kiterjedten.
Laboratóriumi előállítási módja, amit az iskolákban gyakran demonstrációs céllal bemutatnak, a cinkre sósavat
öntenek, ekkor hidrogéngáz fejlődik és cink-klorid keletkezik:
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2
vagy valamilyen alkálifémet vízzel reagáltatnak (ez igen heves reakció):
Na + H2O = 2NaOH + H2
Az ipari (értsd: a nagy mennyiségű) hidrogén-előállítás nem a fenti reakciókat használja. A hidrogén nagyon sok
anyagban előfordul, elviekben tehát nagyon sokféle módon elő lehet állítani, de a jelenlegi gyakorlatban
abszolút domináns módszer a fosszilis energiahordozókból kiinduló előállítás, ezen belül is meghatározó a
földgázból (pontosabban metánból, CH4) történő hidrogén gyártása. Ez utóbbi módszert gőzreformálásnak is
nevezik. Világszinten a hidrogén-előállítási módok megoszlása a következő:
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1.2.1.1. ábra Forrás: Stróbl Alajos előadásanyaga, 2008. november
Ugyanakkor nemcsak metánból és szénhidrogénekből (pl. kerozin, dízelolaj), hanem oxigéntartalmú
vegyületekből (metanol, etanol, glicerin, cukrok, keményítők stb.) is előállítható hidrogén. Ebben az esetben is
katalitikus reformálásról beszélünk.
Ugyancsak megemlítendő a nagykiterjedésű széntelepek mellett történő hidrogén-előállítás az alábbi reakció
szerint: C + 2H2O = CO2 +2 H2. Az eljárás, akkor fog elterjedni, ha a CO2 megkötésére irányuló technológiák
már gazdaságossá válnak.
A világon jelenleg kb. évente 60–70 millió tonna hidrogént állítanak elő a fent említett iparágak számára.
Szállítása mind közúton, mind csővezetéken jelenleg is elterjedt: az EU-ban kb. 1200 km ipari célú
hidrogénvezeték működik, Észak-Amerikában pedig kb. 1800 km. Több iparágban, pl. a klór-alkáli elektrolízis
során a főtermék mellett hidrogén is keletkezik, mint ipari melléktermék. Ez a melléktermék hidrogén fontos
szerepet tölthet be a hidrogénenergetika korai szakaszában. Mennyiségi dimenzióit tekintve például
Németországban 500 millió Nm3/év melléktermék hidrogén keletkezik vegyipari folyamatokból; amely
mennyiség kb. 300 ezer tüzelőanyag-cellás személyautó üzemeltetését tenné lehetővé. Magyarországon (2007.
évi adat alapján) kb. 90000 tonna/év volt a hidrogén-előállítás volumene.
A fentiekből látható, hogy a hidrogénipar már jelenleg is egy viszonylag kiterjedt, globális, és érett technológiát
használó iparág, amely biztonságosan tud működni. A hidrogénipar USA-ban található elterjedtsége látható az
1.2.1.2. ábrán.
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1.2.1.2. ábra Forrás: H2&You

2.2. Hidrogén előállítása megújuló energiaforrásokkal I.
A korábbi fejezetekben leírtakból látható, hogy a hagyományos (jelenlegi) hidrogén-előállítási módszerek:
1. Egyrészről mind meglehetősen környezetterhelőek, közvetlenül vagy közvetetten. Közvetlenül akkor, ha az
előállítás során jelentkeznek káros kibocsátások. A villamos hálózatból vételezett energiával történő
vízbontás is környezetterhelő, ha az energiamixben domináns a fosszilis eredetű energiahordozók
felhasználása, mert bár a vízbontás nem jár káros kibocsátással, majd később a hidrogén felhasználása sem,
de a villamos energia előállítása, annak módjától függően igen környezetterhelő lehet (ez jelenti a hidrogén
közvetett környezetterhelését).
2. Másrészről véges fosszilis energiahordozó készletekre alapulnak, így csak cseberből vederbe jutnánk, ha a
nagy mennyiségű hidrogén-előállítást is pl. a fölgázra alapoznánk. (Bár a hidrogénenergetika korai
szakaszában ez is elfogadható módszer lesz, illetve lehet; mivel kezdetben már a hidrogén-technológiák
puszta létének, működőképességének demonstrálása is nagy előrelépés lenne.)
A fentiek miatt nyilvánvaló, hogy valamilyen alternatív és ezzel egyidejűleg környezetkímélő módot kell
találni a hidrogén előállítására is. A következőkben a jelen technológiai színvonal mellett szóba jöhető
előállítási módok kerülnek bemutatásra, vagy azok, amelyekkel kapcsolatosan legalább előrehaladott
alapkutatások zajlanak. A felsorolás nem teljes körű, de ez arra is rávilágít, hogy mennyi különböző lehetőség
jöhet szóba a hidrogén előállítására, ami egyben a diverzifikáció és a decentralizáltság lehetőségét is magában
hordozza. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni az előállítás gazdasági dimenzióiról sem (lásd később).
Az előállítási módokat többféle szempont alapján lehet csoportosítani; jelen esetben az energiaforrásból
indulunk ki. Ebben a fejezetben elsődlegesen és részletesen a szélenergia segítségével történő hidrogénelőállítás kerül bemutatásra, ez a leginkább érett, megújuló energia alapú előállítási mód, amelyhez minden
szükséges eszköz kapható a hagyományos kereskedelmi forgalomban, és jelenleg már néhány ilyen rendszer
üzemel is a világban.
A levegő mozgási energiája szélerőművek segítségével mechanikai (forgási) energiává, majd generátorral
villamos energiává alakítható. A megtermelt villamos energiával vagy annak egy részével vízbontás
segítségével hidrogén állítható elő. Az ilyen előállítási módot az angol szakirodalom a „wind hydrogen”
kifejezéssel jelöli, ami magyarul „szél-hidrogén” rendszernek fordítható; az ilyen rendszerek igen csekély
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(nullához közeli, pontosabban csak az eszközök legyártása során jelentkező) károsanyag-kibocsátással tudnak
hidrogént előállítani.
A szélerőművek – illetve az időjárásfüggő megújuló energiaforrások – egyik hátránya, hogy a villamos energiát
a meteorológiai paraméterektől (jelen esetben a szélsebességtől) függően időben igen változó módon állítják elő,
míg a villamosenergia-rendszer (VER) egyensúlyát minden pillanatban fenn kell tartani. A termelési kapacitás
változékonyságára jellemző, hogy önálló szélfarmok esetén a kimenő teljesítmény 10 perc múlva történő
megváltozásának fel és le irányú maximuma a beépített teljesítménynek kb. 85–95%-a is lehet. Több és az
ország területén elszórtan elhelyezkedő szélfarm esetében a teljes termelés jóval kisebb ingadozásokat mutat. A
szélerőművek villamosenergia-termelésének éppen ezen túlzott váltakozó jellegét segíthet „kisimítani” a
hidrogén(előállítás), amikor is a VER nem képes befogadni a szélerőművek által termelt villamos energiát.
Ebből kiindulva a szélenergiával történő hidrogén-előállítás esetében az alábbi alternatívák merülhetnek fel:
„Szigetüzem”, amikor a szélerőmű mellé ténylegesen telepítik a vízbontó rendszert, és a szélerőmű (illetve
megfelelő hidrogéntároló kapacitás), valamint a vízbontó teljesítménye megegyezik, hogy bármely
időpillanatban képes legyen felvenni a szélerőműből származó villamos teljesítményt. Ilyen szigetüzemű
rendszer, bár technikailag megvalósítható, gazdaságossági szempontból – speciális kivételtől eltekintve –
vélhetően nem lesz életképes, főként a beruházás magas tőkeköltsége miatt.
„Vegyes termelés” esetén elsődlegesen villamos energiát termel a szélerőmű, és csak azokban az időszakokban
kerül a villamos teljesítmény egy része a vízbontóra, és történik hidrogén-előállítás, amikor a VER nem tudja
fogadni a villamos energiát (pl. az éjszakai mélyvölgy időszakában). Egy ilyen rendszerben tehát két termék is
előáll: a villamos energia és a hidrogén. Esetlegesen előállhat olyan – ritka – eset is, amikor a vízbontó másik
elektródján keletkező oxigént is fel tudják használni (ezt is számos ágazat használja), ebben az esetben elvileg
három hasznos termék is lehetséges.
„Intelligens hálózat”: ebben az esetben nincs, vagy általában nincs fizikailag a szélerőmű(park) mellé telepítve
a vízbontással működő hidrogéntermelő berendezés, hanem a szélerőmű a villamos hálózatra termel, és
esetlegesen földrajzilag távolabb, a felhasználás helyén kerül elhelyezésre vízbontó kapacitás (pl. hidrogénüzemanyagtöltő kutaknál), és a VER képes intelligens megoldásokon keresztül, az aktuális stabil állapotát
fenntartva, távvezérléssel a szükséges villamos kapacitással hidrogént termelni, akár az ország számos pontján,
decentralizált módon. Az intelligens villamos hálózatot „smart gridnek” is nevezik, és ez természetesen
nemcsak a szélerőművel termelt villamos energia, hanem bármely más megújuló (vagy éppenséggel nem
megújuló) energiaforrással termelt villamos energia továbbítására, elosztására alkalmas.
A valóságban már működik néhány szél-hidrogén rendszer, ilyen például a norvégiai Utsira szigetén működő
rendszer (lásd az esettanulmányok közt). Ugyanakkor az egyre terjedő megújuló energiaforrásokkal a VER
szabályozása és az energiatárolás kérdése egyre fontosabbá válik, és a jövőben ebben szerepet kaphat a
hidrogén is. Különösen igaz ez például Németországra, ahol jelenleg is 20000 MW körül jár a beépített
szélerőmű-kapacitás nagysága, ami tovább fog növekedni a következő években, és a szivattyús-tározós (SZET)
erőművek vagy más megoldások (pl. sűrített levegős tárolás, CAES) nem lesznek képesek önmagukban
megoldani a szabályozási feladatokat.
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1.2.2.1. ábra Forrás: Hunyár M.
A fenti leírással arra akartuk felhívni a figyelmet, hogy a szélenergiával vagy más megújuló erőforrással
előállított hidrogén nem egy „izolált” feladat, amelyben egyedüli cél a hidrogén előállítása lehet; hanem ez egy
komplex problémakör, amely szervesen és elválaszthatatlanul illeszkedik a meglévő energetikai
infrastruktúrába, és csak olyan fontos tényezőkkel kezelhető és értelmezhető együtt, mint például az intelligens
hálózatok.

2.3. Hidrogén előállítása megújuló energiaforrásokkal II.
Ebben a fejezetben több megújuló energiaforráson alapuló hidrogén-elállítási módról lesz szó, bár kevésbé
részletesen, mint a szélenergia esetében, mert ezen módok vagy még túlságosan drágák és/vagy technikailag
nem kellő mértékben érettek.
Napenergia
A Napból érkező energia – emberi léptékhez viszonyítva – örökös és kifogyhatatlan mennyiségben van jelen: a
Földre érkező napenergia ~3,5*1024 J/év, ami kb. 17 000-szerese az emberiség jelenlegi éves energiaigényének.
A napenergia alkalmazásával járó probléma részben a napszakok és az évszakok szerinti váltakozó jellege, amit
az aktuális időjárás változása (pl. felhősödés) tovább erősít. Ugyanakkor számos előnye is van: belátható időn
belül nem fogy el, nem környezetszennyező, nem kell kitermelni és szállítani, nem drágul. A napenergia
segítségével történő hidrogén-előállítás elvileg több módon is megvalósítható:
1. az egyik, technikailag leginkább érett módszer a napenergiából fotovoltaikus (PV) úton történő
villamosenergia-előállítás, ennek segítségével pedig vízbontás. Ugyanakkor gazdasági szempontból tekintve,
a fotovillamos rendszerekből nyert energia még igen drága, emiatt a napelemes energiatermelés segítségével
előállított hidrogén ára is az egyik legmagasabb,
2. egy másik lehetőség a napenergiával történő hidrogén-előállításra a naperőművek alkalmazása lehet. Ezek a
közvetlen napsugárzást egy optikai kollektorrendszerrel egy pontra fókuszálják, és itt igen magas
hőmérsékletet állítanak elő. A hőmérséklet elérheti az >1500–2000 °C feletti hőmérsékletet, ahol a víz(gőz)
termokémiai bomlása végbemegy, azaz alkotóelemeire, hidrogénre és oxigénre esik szét. Az eddig megépült
kísérleti naperőművek villamos teljesítménye 5 kW – 80 MW tartományba esik, de ezek a rendszerek csak
napi 4–10 órában tudnak működni, meglehetősen drágák és kockázatokat is hordoznak magukban,
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3. további lehetőség a napenergiával történő hidrogén-előállításra a fotokatalízis, amely jelenleg még nem
ismert széleskörűen, viszont napjainkban erősen feltörekvő eljárás. A módszer lényege, hogy bizonyos
katalizátorok fény hatására képesek a vizet bontani, ezáltal hidrogént termelni. Ezt a tényt és azt, hogy
például a titán-dioxid alkalmas erre, már évtizedek óta ismerték, de korábban csak UV-fény hatására ment
végbe a fotolízis. Jelenleg viszont biztató kutatási eredmények vannak olyan nanostruktúrált
többkomponensű katalizátorok kialakításáról, amelyek így gazdaságosan, a látható fény tartományában és
szobahőmérséklet-közeli állapotokban képesek a vízbontásra. A fotokatalitikus vízbontásra irányuló
kutatások Budapesten, az MTA Kémiai Kutatóközpontban is folynak. Megjegyezzük, hogy nemcsak vízből,
hanem metanolból is nyerhető hidrogén fotokatalitikus eljárásban.

1.2.3.1. ábra Forrás: Nanoptek Co.
Biomassza
A biomassza (amelybe nagyon sok anyag tartozhat, a mezőgazdasági hulladékoktól, melléktermékektől, az
energetikai ültetvények produkcióján át, egészen a tengeri algapopulációkig) elviekben fontos hidrogénforrás
lehetne. Amint a fosszilis eredetű szénhidrogéneknél, a biomassza hasonlóan hidrogénné alakítható
elgázosítással vagy pirolízissel, amelyet gőzreformálás követ. E módszer előnye az lehet, hogy már széleskörű
tapasztalatokkal rendelkezünk a fosszilis tüzelőanyagok átalakításával, finomításával kapcsolatosan.
A pirolízis és az elgázosítás a termikus eljárások közé tartoznak, de van néhány fontos különbség, és egyik sem
tekinthető azonosnak a tüzelőanyag közvetlen elégetésével. A hagyományos égési folyamatban három dolog van
jelen:
1. éghető anyag (itt biomassza),
2. oxidáló anyag (itt a levegő oxigénje) és
3. hő.
A fő különbség, hogy pirolízis esetén oxigén nincs jelen a reakcióban (amely kb. 300–800 °C fok között zajlik),
az elgázosítás során bár jelen van oxigén, de mennyisége nem elegendő a teljes oxidációhoz a reakcióban
(amely kb. 750–1600 °C között zajlik). A pirolízis abban is különbözik az égetéstől, hogy míg ez utóbbi
exoterm folyamat, azaz hőt termel, addig a pirolízis endoterm folyamat, azaz hőbevitelt igényel a folyamat
fenntartásához. A pirolízises és elgázosítási eljárás a szerves anyagokból (ez lehet nemcsak biomassza, hanem
szerves anyag tartalmú hulladék is vagy valamilyen szénhidrogén) első lépésben magas szén-monoxid (CO) és
hidrogén (H2) tartalmú gázt, úgynevezett szintézisgázt eredményez; amelyet általában még vízgőzzel
reagáltatnak, hogy minél nagyobb arányú legyen a folyamatból a hidrogénkihozatal (ez utóbbi reakció jelenti a
fent említett gőzreformálást). A pirolízis során a biomasszában lévő oxigén eredményez CO-t, míg az oxidációs
14
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

HTC: háttér és elméleti alapok

eljárásokban a bevitt oxigén a fő CO-forrás. A hidrogén és CO mellett még főként szén-dioxid keletkezik a
folyamatban.
A biomassza égetésével vagy pirolízisével elviekben nagyjából csak annyi CO2 kerül a légkörbe, amennyit a
növény élete során megkötött. Azonban figyelembe kell vennünk a termesztéshez szükséges egyéb inputokat is,
mint például a legtöbbször szükséges műtrágyát (amelyhez szintén sok hidrogén szükséges ammónia
formájában), a víz- és energiabevitelt a termesztéshez, betakarításhoz és szállításhoz, valamint az olyan egyéb
környezeti aspektusokat, mint a termőtalajra, biodiverzitásra gyakorolt esetleges negatív hatások. Nem beszélve
az értékes mezőgazdasági területek lefoglalásáról, ha elsődleges – energetikai célú – termékként kerül
termesztésre a biomassza, amely így élelmezési célú terményeket szorít(hat) ki. Mindezek miatt rendkívül
óvatosan értékelendő a biomasszából (ezen belül az intenzív energetikai célú termesztésen alapuló
biomasszából) nyerhető hidrogén vagy bármely más bio-energiahordozó (pl. biodízel, bioetanol) előállításának
módszere, mert életciklus-szemléletben könnyen több környezeti – és egyéb, például társadalmi-gazdasági –
kárt okozhat, mint amennyi hasznot hozna.
Hulladékok
Kommunális (vagy más szerves anyagot tartalmazó) hulladékokból is nyerhető hidrogén, alapvetően azon
módszerek segítségével, amelyeket a biomasszából történő előállításánál részleteztünk. Egy további lehetséges
módszer a hulladék anaerob fermentálása, amelynek során mikroorganizmusok segítségével a szerves
anyagokból – az oxigéntől nagyrészt elzárt környezetben – biogáz, azaz magas metántartalmú (CH4) gáz
keletkezik. Ezt a metánt azután – a hagyományos előállítási módszereknél leírtak alapján gőzreformálással
(SMR) – hidrogénné alakíthatják; a visszamaradó biomassza pedig sok esetben komposztként használható.
Biotechnológiai módszerek (biohidrogén)
Egyes egysejtű élőlények, pl. a zöldalgák vagy baktériumok, is el tudják végezni azt a folyamatot, amelynek
során a nap energiáját a rendelkezésünkre álló víz bontására használva hidrogént állítanak elő. A
Chlamydomonas reinhardtiiról régóta ismert, hogy a fotoszintézis közben képződött tápanyagait kedvezőtlen
körülmények között felélve hidrogént termel az úgynevezett biofotolízis során. E területen jelenleg csak
alapkutatások zajlanak, de a cél egy olyan szerkezet megépítése, amely egysejtű mikroszervezeteket foglal
magába, biztosítja a szaporodásukat, fennmaradásukat, anyagcseréjüket, és e folyamatok végtermékeként
hidrogéngázt nyer ki a rendszerből. Az így megszerkesztett foto-bioreaktor kis befektetéssel a nap energiáját
kihasználva a jövőben esetleg olcsó hidrogént képes előállítani. Ilyen alapkutatások jelenleg Magyarországon, a
Szegedi Tudományegyetemen is zajlanak.

1.2.3.2. ábra Forrás: French Alternative Energies and Atomic Energy Commission
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1.2.3.3. ábra Forrás: Stanford University, Global Climate & Energy Project

2.4. Egyéb, alternatív hidrogén-előállítási lehetőség (nukleáris
alapú hidrogéntermelés)
Az egyéb, alternatív előállítási mód a nukleáris energia segítségével történő hidrogén-előállítás. A nukleáris
energia segítségével nagy mennyiségű hidrogén állítható elő, centralizált módon. A nukleáris energiával történő
hidrogén-előállítás technológiai lehetőségei a következők lehetnek:
1. termokémiai módszerek,
2. magas hőmérsékletű elektrolízis,
3. hibrid folyamatok,
amelyek közül az első kettő kerül vázlatos bemutatásra.
(Itt most természetesen nem említjük meg külön az „alapváltozatot”, a nukleáris erőműben előállított és a
villamos hálózatra továbbított villamos energia segítségével, vízbontáson keresztül történő hidrogén-előállítást.)
A termokémiai módszer során a vízgőz (hő hatására történő) bontása megy végbe, amely az elsődleges eljárás a
hidrogén nagy mennyiségben és nukleáris energiával történő előállítására. Egyetlen reakcióegyenletbe foglalva
az összes lépést a folyamat a következők szerint írható le:
H 2O + hő(Tmagas) → H2 + ½O2 + hő(Talacsony)
Elviekben ez a reakció direkt módon is lezajlódhatna, azonban ehhez nagyon magas (2500–3000 °C)
hőmérsékletre lenne szükség, amely viszont meghaladja bármely, ma ismert nukleáris reaktor képességét. A
valóságban termokémiai ciklusokon keresztül valósítható meg a fenti reakció, amelyek közül a leginkább
vizsgált és gyakorlati alkalmazáshoz is legközelebb álló a kén-jód (S-I) ciklus; ennek sematikus ábráját mutatja
az 1.2.4.1. ábra.
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1.2.4.1. ábra Forrás: R. E. Uhring, 2008.
Ebben az esetben a legmagasabb szükséges hőmérséklet 700–1000 °C közötti, ami viszont már megoldható több
reaktortípusnál is. Az ábrán a bal oldali, magas hőmérsékletű reakcióban kénsav bomlik el kén-trioxidra és
vízre, majd tovább kén-dioxidra, vízre és oxigénre. A jobb oldali, alacsony hőmérsékletű reakcióban a jód, a víz
és a kén-dioxid reakciójából hidrogén-jodid keletkezik, aminek elbomlásával hidrogéngáz nyerhető ki a
folyamatból (a kén-dioxidból kénsav keletkezik, amely visszakerül a magas hőmérsékletű reakcióba; valamint a
hidrogén-jodid bomlásából keletkező jód is visszakerül a reakcióba).
A módszer előnye, hogy az összes résztvevő vegyi anyagot visszaforgatják, egyedül hidrogén (és oxigén) lép ki
a folyamatból, illetve víz lép be; a reakciók legalább laboratóriumi körülmények között bizonyítottan
működnek. A folyamat hatásfoka viszonylag jó: ~60% (1000 °C hőmérsékleten). A hatásfok fenntartása mellett
ígéretes megoldások léteznek a csúcshőmérséklet csökkentésére. Az USA Energiaügyi Hivatalának „Nukleáris
Hidrogén K+F” terve szerint demonstrációs jelleggel 2017-re megvalósítanák a nukleáris reaktorral történő
hidrogéntermelést, és 2020–2025 között várható a kereskedelmi alapon történő termelés. A tervekben szereplő
600 MWt-os reaktor 200 tonna/nap mennyiségű hidrogént tudna termelni.
Az elektrolízis, pontosabban a magas hőmérsékletű elektrolízis (HTE) a másik módszer, amelyet röviden
bemutatunk, és amellyel nukleáris energia segítségével hidrogén termelhető. A HTE folyamat kb. 800 °C-on
termeli a hidrogént, két fő egysége pedig a hőcserélő rendszer és az elektrolizáló cella. A szükséges hőt, ami az
elektrolizálóba belépő túlhevített gőz előállításához szükséges, a nukleáris reaktorhoz történő csatolással
biztosítanák. A HTE esetében tehát vízgőzt, és nem folyékony halmazállapotú vizet bontanak hidrogénre és
oxigénre, ami javítja a folyamat hatásfokát. Az elektrolizáló cella többnyire szilárd-oxidos; a cellából kilépő két
termékáram (hasonlóan a hagyományos elektrolízishez) a hidrogén és az oxigén. A vonatkozó szakirodalom
többféle nukleáris reaktorhoz illesztve végezte el az elemzéseket: Európai Nyomottvizes Reaktor (EPR),
Nátrium-hűtésű Gyorsreaktor (SFR), és Nagyon Magas Hőmérsékletű Reaktor (VHTR).
A hibridfolyamatok az előző kettőnek valamilyen kombinációját jelentik, de kevéssé kidolgozottak. Az egyik
probléma, hogy a legtöbb reaktortípus, amely direkt módon hidrogént tudna termelni a fenti eljárásokkal a IV.
generációs reaktorok közé tartozik, amelyekre még évtizedeket kell várni, mire kereskedelmi üzembe léphetnek
(a US DoE fent említett dátumai túl optimista előrejelzéseknek tűnnek), másrészről a fukusimai atomerőműbaleset után nem látható még bizonyosan, hogy milyen lesz az atomenergia általános megítélése, milyen
kihatása lesz mindennek az atomenergia-iparra az elkövetkező években.

2.5. A hidrogén-előállítás gazdasági aspektusai
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Az eddig tárgyalt hidrogén-előállítási módokról összefoglalásként elmondható, hogy:
1. a hidrogén a természetben nagyon sok formában és nagy mennyiségben áll rendelkezésre, így a különböző
előállítási módok – elvi – tárháza igen széles,
2. az előzőeknek is köszönhető részben, hogy a hidrogént centralizált, nagy termelőkapacitásokban és kisebb
méretű, decentralizált rendszerekben is elő lehet állítani, sőt, akár még a felhasználás helyén on-site módon
is,
3. a hidrogén jelenlegi, domináns előállítási módjai fosszilis energiahordozókból (főként metánból) történő
eljárásokon alapulnak, ez jelenleg még a legolcsóbb módszer; ugyanakkor az így nyert hidrogén ára a
jövőben jelentősen emelkedni fog, főként a fosszilis energiahordozó árak növekedésének köszönhetően,
kisebb mértékben az emisszió-kereskedelmi rendszer (ETS) alkalmazása miatt,
4. a fosszilis alapú, jelenlegi előállítási módok jelentős mértékben környezetterhelőek, különösen a CO 2kibocsátás tekintetében. A villamos hálózatról végzett „hagyományos” elektrolízis, bár helyben nem okoz
környezetterhelést, ha dominánsan fosszilis alapon történik a villamosenergia-termelés, negatív hatása ezen
előállítási módnak is jelentős,
5. számos alternatív hidrogén-előállítási mód ismert már jelenleg is, amelyek jóval kisebb mértékben
környezetterhelőek, ellenben a költségeik még magasabbak, egyes esetekben a technológiáik nem kellően
érettek; egyes esetekben még alapkutatások is szükségesek,
6. az alternatív előállítási módok közül a szélenergia felhasználásával történő elektrolízis („szél-hidrogén”
koncepció) jelenleg a leginkább érett, esetenként már alkalmazott eljárás, középtávon elfogadható
költségekkel, amelyhez a szükséges technológia már kereskedelmi forgalomban beszerezhető, tapasztalatok
részben rendelkezésre állnak. Középtávon pedig az ára már kifejezetten versenyképes szintre csökkenhet,
7. a kevésbé „érett” alternatív előállítási módok esetében a hidrogén-termelés hozamaival, és ezen keresztül a
gazdaságossággal még komoly problémák vannak, de az intenzív kutatások miatt e téren is várható komoly
változás (igaz, csak közép- vagy hosszútávon)
A hivatkozott szakirodalmak egy részében találhatók adatok a hidrogén előállítási költségére vonatkozóan,
amelyek az alábbi táblázatban kerülnek összefoglalásra; ezeket tájékoztató jellegűeknek kell tekinteni. A
táblázat költségadatai egy-egy esetben – amennyiben ez a szakirodalomban is szerepelt – aktuális és jövőbeni
időpontokra kerültek megadásra.

1.2.5.1. ábra Forrás: Mayer Z., 2009.
Látható, hogy a jövőben egyre csökkennek a hidrogén-előállítás költségei, sok esetben feleződnek vagy még
kisebb mértékűre csökkennek a költségek, de a tényleges gazdaságosság megítéléséhez majd mindig a
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versenytárs termékek, pl. a benzin és dízel üzemanyag éppen aktuális árához kell majd viszonytani ezen árakat,
és azonos „nevezőre”, pl. energiatartalomra (USD/MJ) célszerű megadni az árakat. Feltétlenül ajánlott a jelen
leckéhez kapcsolódó esettanulmány áttekintése, amely az USA Energiaügyi Hivatalának hidrogén-előállításra
vonatkozó célkitűzéseit mutatja be.

2.6. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
1. Az Utsira szigetén (Norvégia) működő szél-hidrogén rendszer
A gyakorlatban szél-hidrogén vagy egyéb megújuló energiaforrás és hidrogén „hibrid” alkalmazásával működő
rendszerek már jelenleg is léteznek – demonstrációs projektek szintjén –, amelyek közül egyet vázlatosan
bemutatunk.
A norvégiai Utsira szigetén, az itt található kisméretű (~250 fős) település energiaigényét szeles időben a két
(egyenként 600 kW-os) szélerőmű elégíti ki, illetve a rendszerben jelentkező, „többlet” villamos energia
segítségével vízbontással hidrogént állítanak elő, amelyet 2400 Nm3 mennyiségben tárolni tudnak. Kevésbé
szeles időben a tárolt hidrogént egy hidrogénmotor és egy tüzelőanyag-cella alakítja át villamos energiává. Ily
módon a település energiaellátása teljesen autonóm, – elvileg – nem függ külső forrásoktól és a környezetet sem
terheli. Az eszközök gyártásától eltekintve, a normál működés elvileg zéró kibocsátású; a közösség kívülről nem
zsarolható különböző „energiafegyverekkel” (lásd gázviták), a közösség függetlenítette magát a változó –
jobbára emelkedő – fosszilis energiaáraktól, a jövedelmek is sokkal inkább helyben maradnak, mint az import
energiahordozók vásárlása esetén. Utóbbi kitétel az adott példára éppen igaz, mert a hazai ipar le tudja gyártani
a szükséges technológiát is (részben vagy egészben), mivel a világ egyik vezető elektrolizáló gyártója éppen
norvég cég.
2. Az USA Energiaügyi Hivatalának célkitűzései a hidrogén-előállításra vonatkozóan
Az alábbiakban a US DoE Új költségcélok a hidrogén előállítására című, 2005. július 14-i közleménye
olvasható (DOE Announces New Hydrogen Cost Goal, July 14, 2005):
2005-ben a US DoE új költségcélokat és módszertant állított fel a hidrogén-előállításra vonatkozóan, mely
szerint 2015-re 2,00–3,00 USD/gge költséget kell elérni a hidrogén-előállítás tekintetében (adózatlanul, 2005 évi
USD árfolyamon és a felhasználás helyére szállítva), függetlenül attól, hogy milyen módon állították elő a
hidrogént, és milyen módon szállították a felhasználás helyére. A „gge” érték egy gallon benzin
energiatartalmának megfelelő mennyiségű hidrogént jelent (gge = „gallon gasoline equivalent”; 1 gallon =
3,7854 liter). Szerencsés módon 1 kg hidrogén energiatartalma minimális eltéréssel éppen 1 gallon benzin
energiatartalmának felel meg, így a hidrogénre 1,50 USD/kg, megfelel 1,50 USD/gge értéknek.
Az új módszertan figyelembe veszi a benzines hibrid jármű és a tüzelőanyag-cellás jármű hatásfokát is,
egységnyi távolságra jutó költség alapján (cost-per-mile). A költségcélokat az Amerikai Tudományos Akadémia
(NAS) üzemanyag-hatékonysági faktoraiból és az Energia Információs Hivatal „High A” jelölést viselő, 2015-re
vonatkozó benzinár-előrejelzéseiből származtatták. A „High A” forgatókönyv esetén az USA gazdasága
sebezhetőbb a külföldről importált és limitált olajforrásokkal szemben a világ és az USA növekvő olajigényéből
fakadóan, amely magasabb olajárak kialakulásához vezet. Ez a forgatókönyv sokkal inkább reprezentatív a
gazdasági környezetre és az energiabiztonság helyzetére, amelyben a hidrogénnek versenyeznie kell.
Az új hidrogénköltségcél összhangban van a Hidrogén Üzemanyag Kezdeményezés (HFI) céljával, mely szerint
2015-re a technológiai érettség tekintetében mérföldkőhöz kell eljutni, és ezt arra fogják használni, hogy irányt
mutasson a DoE hidrogén és tüzelőanyag-cellás kutatás-fejlesztési tevékenységeinek.
Összehasonlításképpen: 2010-ben a normál ólmozatlan benzin ára az USA-ban 2,60 USD/gallon, 2011 közepén
3,62 USD/gallon volt.

2.7. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A lecke célja, hogy megismertesse a hidrogén jelenlegi előállítási módjait, vázolva ezek előnyeit és hátrányait.
Képet adjon a jelenlegi hidrogéniparról. Részletekbe menően ismertesse a megújuló energiák segítségével
történő hidrogén-előállítás legkülönbözőbb módjait, részletesebben kitérve a technikailag érettebb és
gazdaságilag versenyképesebb módokra. A lecke információkat szolgáltat az egyes hidrogéntermelési módok
jelenlegi és jövőben várható költségeiről.
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A lecke elsajátításához szükséges idő: kb. 2 óra.

3. A hidrogén tárolása, szállítása és felhasználási
módjai
3.1. A hidrogén tárolása komprimált gáz és folyékony állapotban
Gázhalmazállapotban megoldható a hidrogén csővezetékes szállítása: a Ruhr-vidéken például több mint 60 éve
üzemel egy 25 bar nyomású 210 km hosszú csővezeték-hálózat. Azonban a földgázvezetékekhez és a
szerelvényekhez képest elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy a hidrogén nagy nyomáson elridegíti az
acélt, mivel kis mérete miatt könnyen belediffundál. A hidrogén tárolása történhet gáz- vagy folyékony
halmazállapotban. Gázhalmazállapotban történő tárolása a gyakorlatban nagy nyomású tartályokban történik
(1.3.1.1. ábra), ekkor azonban a robbanásveszély elkerülésére kiemelt figyelmet kell fordítani.

1.3.1.1. ábra Forrás: H2 Logic
Elvileg viszonylag nagy mennyiségű hidrogén tárolható föld alatti üregekben, leművelt földgázmezőkben vagy
akviferekben. A folyékony halmazállapotban való tárolás egy nagyságrenddel több hidrogén tárolását teszi
lehetővé, viszont a –253 °C alatti hőmérséklet biztosítása nagyon költséges, ezért ezt egyelőre csak az
űrtechnikában alkalmazzák. A folyékony tárolókban a hidrogén mindig forr, ahogy érintkezik a dupla falú
tárolóedénnyel, ezért a nyomás túlzott megnövekedésének elkerülése érdekében a túlnyomást mindig leengedik.
Ennek az a következménye, hogy hosszú távon a folyékony hidrogén elpárolog, azaz, csak akkor érdemes ezt a
változatot választani, amikor a hidrogén nagy mennyiségben fogy.
A nagynyomású tárolás általában két lépcsőben történik. Először egy köztes nyomásra nyomják össze a
hidrogéngázt, vagy pedig folyékony formábban tárolják, majd az átfejtéskor egy kompresszor állítja elő a kívánt
nyomást. Így kerül be például a járművek 350–700 bar nyomású kompozit tartályaiba.
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1.3.1.2. ábra Forrás: http://fuelcell.hu/
A kompresszor vonatkozásában meg kell említeni, hogy nem alkalmazhatók a hagyományos kenési eljárásokat
alkalmazó módszerek.

3.2. A hidrogén tárolása kötött állapotban
A metal-hidrid palackok a hidrogént a kristályszerkezetükben adszorbeálják, így alacsony nyomáson is nagy
mennyiségeket lehet tárolni a segítségükkel. A legtipikusabban alkalmazott anyagok a TiFex porok, amelyeket
egy sima acélpalackba töltenek. Újabban kísérleteznek nanocsövekkel is, amelyekkel a remények szerint 6
tömeg% hidrogént tudnának tárolni. Hagyományos nagynyomású palackokban 2%, az 1.3.2.1. ábrán bemutatott
palackokban 3 tömeg% hidrogén tárolható.

1.3.2.1. ábra Forrás: http://www.energyconversiondevices.com/
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A metal-hidrid palackok előnye:
1. Nagy energiasűrűség
2. Alacsony nyomás, ezért a jelenlegi hidrogén-infrastruktúrában is tölthető
3. Egyszerű szabályozás
A metal-hidrid palackok hátrányai:
1. Lassú tölthetőség; ebből a szempontból inkább akkumulátor, mint hidrogéntároló
2. A hidrogén-deszorpció sebessége korlátozott
3. Jelentős hő szükséges a deszorpcióhoz, illetve jelentős a hőfejlődés a töltésnél
A metal-hidrid palackokat a hidrogénkinyerés során folyamatosan melegíteni kell, hogy a teljes
hidrogénmennyiséget kinyerhessük. Erre a tüzelőanyag-cella által termelt hő bőven elegendő, azonban
kogeneráció esetén ez rontja a rendszer hatásfokát.
Évek óta folynak kutatások arra vonatkozóan, hogy fullerénmolekulában tároljanak hidrogént. Ezt a hatvan
atomból álló szénmódosulatot 1985-ben fedezte fel a Rice Egyetemen Harry Kroto, Richard Smalley és Robert
Curl. A focilabda külsejű molekulával a felfedezők kiérdemelték a kémiai Nobel-díjat 1996-ban. A „focilabda”
20 hatszögből és 12 ötszögből áll, ez a szerkezet adja stabilitását. Mérete nem éri el az egy nanométert, a valódi
focilabda nagyságának a fullerénlabda tehát csupán egy tízmilliomod része. Hidrogéntárolásra akkor érdemes
használni a fullerénmolekulát, ha tömegének legalább hat százalékát magába tudja zárni a gázból. Boris
Yakobson és kollégái szerint már szobahőmérsékleten is 8 százalékos sűrűségben bennmarad a hidrogén a
fullerénlabdákban. „Számításaink szerint egyes fullerénlabdák olyan mennyiségben képesek tárolni a hidrogént,
hogy megközelíthetik a fémek sűrűségét” – tudatta Yakobson a Rice Egyetem sajtóközleményében.
A szénatomok közti kötés egyike a legerősebb kémiai kötéseknek. Ezeket a kötőerőket Yakobson csoportja
számítógépes modellel szimulálta, ahogyan azt is, mi történik velük, ha hidrogénatomokat csomagolnak a
labdába. A kutatók azt állítják, hogy a fullerénlabda szétpattanásának pontját is ki tudják számítani
modelljükkel. Ez azért fontos, mert ekkor engedi ki „szállítmányát” a nanotartály.

3.3. A hidrogén szállítása
Ahhoz, hogy a hidrogén a jövő egyik elterjedt energiahordozója lehessen, meg kell teremteni az alapvető
feltételeket, és ki kell alakítani a szükséges infrastruktúrát, hogy bárhol rendelkezésre álljon, gyakorlatilag a mai
szénhidrogénekhez hasonló biztonsági, gazdaságossági és kényelmi paraméterekkel. Ennek, az előállítás és
tárolás mellett, a hidrogénszállítás (és disztribúció) az egyik hangsúlyos tényezője. Az előállítás jellege, a tárolás
lehetősége, a végfelhasználás módja és a szállítás módja szorosan összekapcsolódnak egymással.
Jelenleg az az egyik alapkérdés, hogy a hidrogén elosztása központi vagy helyi szintű legyen. Ez leginkább a
hidrogén termelésének jellemzőitől függ (azaz központilag nagyobb méretű üzemekben vagy decentralizáltan,
több kisebb méretű helyszínen állítjuk elő), de az energetika más területeihez hasonlóan ezek valamilyen
„egészséges” aránya lehet reális a jövőben. A földrajzi elhelyezkedéstől is függően egyes alkalmazásoknál a
helyi termelés és elosztás a célszerűbb. Ilyen lehet pl. az ipari hidrogénbeszerzési lehetőségtől távol eső
töltőállomás vagy a szünetmentes áramforrások (UPS) hidrogénellátása.
Jelenleg a hidrogént komprimált gáz vagy cseppfolyós halmazállapotban szállítják, többféle szállítási mód
alkalmazásával. Nagyobb mennyiségek szállítására alkalmasabb a csővezetéken, illetve – a cseppfolyósított
metán analógiája alapján – a vízi úton történő szállítás, kisebb mennyiségek esetén a közúti és vasúti szállítás
tűnik előnyösebbnek.
Jelenleg a hidrogén elosztásának a közúti szállítás a leggyakoribb módja, mivel a legtöbb felhasználó
viszonylag csekély mennyiséget igényel, és ilyen esetben a helyben történő előállítás túl költséges lenne. A
hidrogén közúti szállításának két lehetősége van: nagyméretű palackokban komprimálva vagy tartálykocsikban
cseppfolyós állapotban. Mint korábban láttuk, a komprimált hidrogéngáz előállítása és tárolása egyszerűbb és
hatékonyabb a cseppfolyósításnál. Szállításkor viszont a kisebb energiasűrűségének megvannak a hátrányai: egy
teherautóval egyszerre kb. 500 kg hidrogént lehet szállítani a 200 baros palackokban. A teherautók több (akár
40) tonnás önsúlyához mérten az alacsony kihasználtság szembetűnő.
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1.3.3.1. ábra Forrás: http://www.hankstruckpictures.com/
Cseppfolyós hidrogén szállításához dupla falú, vákuumszigetelt tartálykocsikat használnak, amelyeket
kamionokkal vagy vasúton juttatnak a fogyasztóhoz. Ezekkel jelenleg egyszerre mindössze 4000 kg hidrogén
szállítása lehetséges – bár ez kb. 13000 liter benzin energiatartalmának felel meg. A cseppfolyós halmazállapotú
szállítás elvileg tengeri úton is megvalósítható majd, amennyiben a hidrogéngazdaság olyan szintre jut, hogy a
hidrogéntermelést és -felhasználást jelentős távolságok választják el. E téren az LNG (cseppfolyós földgáz)
szállításával szerzett tapasztalatok nagy segítséget nyújthatnak.
A nagy mennyiségű hidrogént igénylő fogyasztók (pl. vegyi vagy petrolkémiai üzemek) ellátása optimálisan –
és ha erre a körülmények lehetőséget adnak – csővezetéken történik, 10–70 bar nyomáson. Az ipari fogyasztók
megnövekedett kereslete miatt az elmúlt években dinamikusan bővítették a hidrogén-csővezeték kapacitásokat –
főként közvetlenül a termelők és a nagyfogyasztók között –, mivel ez a nagy mennyiségű szállítás
leggazdaságosabb módja.
A hidrogén korábban említett jellemzőiből (illékonyság, anyaggyengítés, anyagkifáradás) fakadóan a hidrogén
szállítását szolgáló csövekhez csak különleges acélötvözetek vagy más (pl. kompozit) anyagok alkalmasak, ami
szintén érvényes a toldásokra, tömítésekre, illetve a segédüzemi berendezésekre, mint például a kompresszorok.
Ez nyilván a beruházási költségekre is kihatással van; tehát drágább egy hidrogénvezeték-rendszer kiépítése,
mint pl. a földgázé.
Már napjainkban is számottevő léptékű meglévő hidrogénvezeték üzemel. Németországban pl. egy 240 km-es
hosszúságú, 30 bar nyomású hálózat gondoskodik a Ruhr-vidék 18 ipari fogyasztójáról az 1930-as évek óta. Az
EU-ban a hidrogén-csővezetékek összesített hossza kb. 1600 km (ennek fele Belgiumban és Hollandiában
található). Kazincbarcikán, a BorsodChem telephelyén belül is több kilométer hosszú hidrogénvezeték-hálózat
juttatja el ezt a gázt az előállítás helyétől (HyCO üzemek) a felhasználási pontokra. Az USA-ban és Kanadában
együttesen is kb. 1800 km meglévő, ipari hidrogénvezeték-rendszer működik, évtizedek óta biztonságosan.
Egyes vélemények szerint a legmodernebb földgázvezetékek alkalmassá tehetők majd hidrogén szállítására is,
de ez jelenleg még vitatott kérdés. Az is viták, illetve vizsgálódások tárgyát képezi, hogy a meglévő
földgázhálózatba néhány százaléknyi hidrogén bevezetése megvalósítható lenne-e, okozhatna-e gondot a
szállítórendszeren vagy a végfelhasználói eszközökben.

3.4. A hidrogén jelenlegi felhasználási területei
A hidrogént jelenleg is számos iparág használja. Egyik legnagyobb mennyiségben a vegyipar, ezen belül az
ammónia-előállításon (Haber-féle ammóniaszintézisen) keresztül a műtrágyagyártás, de az ammóniát
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hűtőközegként és számos vegyipari folyamat alapanyagaként használják. A másik jelentős hidrogénfelhasználó
iparág a kőolaj-finomítás. A kőolaj-finomítókban általában keletkezik is bizonyos részfolyamatokban hidrogén,
de fel is használják, eredőként pedig jelentős mennyiségű hidrogén előállítása szükséges, amely részben a
hidrokrakkoláshoz, illetve a kénmentesítéshez szükséges. Az üzemanyagok kéntartalmára vonatkozó, egyre
szigorúbb előírások jelentősen megnövelték az utóbbi években a szükséges hidrogénmennyiségét.
További hidrogénfelhasználási területek:
1. metanol-előállítás
2. sósavgyártás
3. hegesztés
4. fémek redukciója (a hidrogént inert gázokkal keverve redukáló atmoszférát kapnak, pl. hőkezelési
eljárásokhoz)
5. gyógyszergyártás (pl. vitaminok gyártásához, katalitikus hidrogénezésekhez)
6. élelmiszeripar (telítetlen növényi olajok hidrogénezéséhez)
7. vegyipari alapanyag (pl. hidrogén-peroxid gyártásához)
8. folyékony hidrogént használnak kriogenikai (alacsony hőmérsékletű, kb. -150 °C alatti) kutatásokban
9. hűtőközegként való alkalmazás (fizikai tulajdonságai miatt az energetikai iparban, pl. erőművi generátorok
forgórészének hűtésére használják)
10.
mivel nagyon könnyű, valamikor léghajók töltőgázaként is használták, gyúlékonysága miatt azonban
ezzel felhagytak
11.
a deutériumot, a hidrogén egyik izotópját (jelölése: 2H vagy D) a maghasadás során – nehézvíz
formájában D2O – moderátorként alkalmazzák egyes reaktortípusokban; valamint a fúziós kísérletekben
szintén használják
12.
a tríciumot (jelölése: 3H vagy T), a hidrogén harmadik izotópját hadászati célokra használják, ezentúl
biológiai kutatásokban jelölő izotóp lehet
Egy speciális („közlekedési”) alkalmazási terület, hogy az űrutazások során az 1960-as évektől rakétahajtóanyagként alkalmazzák a hidrogént, amely eljuttatta az embert a holdra, és már az Apolló űrprogramban is
hidrogénnel működő tüzelőanyag-cella szolgáltatta az energiát az űrhajón.
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1.3.4.1. ábra Forrás: NASAhttp://grin.hq.nasa.gov/ABSTRACTS/GPN-2000-000543.html
A fentiekből látható, hogy a hidrogénipar már jelenleg is egy viszonylag kiterjedt, globális és érett technológiát
használó iparág, amely – a megfelelő előírások betartása mellett – biztonságosan tud működni.

3.5. A hidrogén jövőbeni (energetikai) felhasználási módjai
A bevezető leckékben részletezett a fosszilis energiahordozókkal és globális klímaváltozással kapcsolatos
limitáló tényezők és az egyre komplexebbé váló problémák miatt – főként a 2000-es évektől – egyre inkább
terjedni kezdtek a megújuló energiaforrások és az alternatív energiatermelő technológiák, illetve közlekedési
módozatok. Az utóbbi években egyfajta „vetélkedése” figyelhető meg a különböző alternatív másodlagos
energiahordozóknak és technológiának, mint például a biodízel, bioetanol, bio-dimetil-éter, DME, biogáz,
biomassza-erőművek, közvetlenül villamos energiát termelő megújuló energiaforrások, hibrid és akkumulátoros
autók stb. (a felsorolás még hosszasan folytatható lenne). A tendenciához illeszkedik, illetve kínál – ígéretes –
alternatívát a hidrogén és a hidrogén-technológia.
Az előző leckékben láthattuk, hogy a hidrogént évtizedek óta kiterjedten használja számos iparág, elsődlegesen
vegyipari célokra. Mostanra, a 2010-es évekre, a hidrogén energetikai célú felhasználásának küszöbéhez
érkeztünk, és jó esély van rá, hogy a hidrogén és a hidrogénenergetikai technológiák a következő évtizedekben
számottevő részesedést szerezzenek maguknak. Az energetikai célú felhasználás, beleértve a közlekedést is,
csíráiban tulajdonképpen már megjelent a 2000-es években is, mivel a hidrogén tüzelőanyag-cellás busz és/vagy
személyautó projektek számos országban sikerrel megvalósultak, kiépült néhány tucat hidrogén-üzemanyagkút,
illetve korai demonstrációs projektek az energiatermelés területén is zajlottak. Azonban ezek elsődlegesen a
technológiai validációt, tesztelést hivatottak szolgálni; a gazdaságossági szempontok vagy a
kommercializálódási (tömeges piacra lépési) lehetőségek még nem voltak adottak, egyes korai, speciális
alkalmazásokat leszámítva.
A hidrogén energetikai célú felhasználásába jelen esetben beleértjük a közlekedési célú végfelhasználást is,
nem csak a hagyományos értelemben történő energiatermelést.
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A hidrogént univerzális jellegű energiahordozónak tekintjük, mivel számos célra és igen széles
teljesítménytartományban alkalmazható, amely főként a tüzelőanyag-cellás technológiákon keresztül valósulhat
majd meg, és amelyekkel külön leckék foglalkoznak jelen tárgy keretében. A hidrogén alkalmazható lesz pl.
mobiltelefonok energiaforrásaként (mW-tól néhány wattos tartományig), laptopoktól (néhány tízwattos
tartomány) az autókig (10–100 kW), egészen kiserőművi léptékig (~MW-os tartomány). Ilyen sokrétű
felhasználási lehetőség a hagyományos energiahordozóinkra általában nem áll fenn; például a szén esetében
nehéz (kvázi lehetetlen) lenne megoldani kisebb léptékben a villamos energia termelését, így szóba sem jöhet
esetében a kisebb elektronikai eszközök működtetése, de még a közlekedésből is kiszorult sok évtizede (lásd pl.
gőzmozdony).
A hidrogén, illetve a különböző hidrogén-technológiák a következő energetikai felhasználási területeken
jelennek, jelenhetnek meg a következő években, évtizedekben:
1. közúti közlekedés (Az egyik ígéretes és nagy jelentőségű terület a személyautókban való alkalmazás. Itt
lehetőség van a hidrogénnek mind tüzelőanyag-cellában történő felhasználására, ez esetben tulajdonképpen
villamos üzemű autóról beszélünk; és lehetőség van a hidrogénnek hagyományos belső égésű motorban
történő alkalmazására is. A számottevően nagyobb hatékonyság és egyéb előnyök miatt a jövő egyértelműen
a tüzelőanyag-cellás járműveké, de az átmeneti időszakban előfordulhat belső égésű motorban való
alkalmazás is.)
2. egyéb közlekedés (hajó, vasút, robogó stb.)
3. anyagmozgatási eszközök (pl. targoncák – ez már jelenleg is egy fontos piac)
4. decentralizált villamosenergia-termelés vagy kogeneráció (villamos energia és hő együttes termelése)
5. mikrokogeneráció (kisléptékű, akár háztartási léptékű villamosenergia-termelés, kb. 1–2 kWe léptékben, és a
keletkező hő felhasználása fűtési és melegvíz-előállítási célokra)
6. hordozható energiaforrások (pl. katonai célokra dízel aggregátorok helyett; elemtöltők)
7. szünetmentes áramforrásokként történő használat (itt az előállított energia mennyisége nem jelentős, de ez az
egyik fontos korai piaca a tüzelőanyag-cellás technológiáknak)
8. „micro power” alkalmazások (mint pl. mobiltelefon, laptop, játékok, zseblámpa, elektronikus szórakoztató
eszközök)
9. részvétel a villamosenergia-rendszer szabályozásában
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1.3.5.1. ábra Forrás: Ballard

1.3.5.2. ábra Forrás: Messer: Ipari gáz magazin

3.6. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
Esettanulmány – hazai fejlesztési példa
Az Accuseal Kft., egy magyar kutatócég hosszú évek kutatómunkája eredményeképpen létrehozta a hidrogén
biztonságos és olcsó tárolásának módját. A kifejlesztett berendezés alapvetően gépjármű hajtásához készült. A
jelenlegi hidrogéntárolás módjától eltérően nem kell a cseppfolyós állapotba történő átalakítás céljából a
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hűtéssel és a sűrítéssel bajlódni, hanem olcsó alapanyagok felhasználásával lehet elnyeletni – ezáltal tárolni – a
hidrogéngázt.
Az eszköz olcsón és biztonságosan tárolja a hidrogént. A teljesen környezetbarát és újrahasznosítható termék
paraméterei alapján felveszi a versenyt a hasonló célú energiatárolókkal. A termék súlya nagyjából ötöde az
azonos energiatartalommal bíró akkumulátorokénak, és várható piaci ára kevesebb, mit fele a lítiumion
elemekének.
Hangsúlyozandó, hogy az eljárásban a víz elektrolízise és az in situ képződő hidrogén adszorpciója egy lépésben
játszódik le. A hidrogéngázt úgy nyerhetjük ki a tárolóból, hogy minimálisan gyenge egyenáramot adunk a
kapcsokra. A tárolóból így kiáramló hidrogén a hagyományos benzinüzemű motorokhoz is használható.

3.7. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A lecke célja, hogy a hidrogén értékláncon belül a tárolás és a szállítás, a disztribúció különböző technikai
módozatait megismertesse, konkrét példákon keresztül bemutatva a jelenleg alkalmazott, és a jövőben várhatóan
megjelenő technológiákat is. A lecke tárgyalja a hidrogén jelenlegi felhasználási módjait, annak volumenét, és a
küszöbön álló energetikai célú felhasználás lehetséges területeit.
A lecke elsajátításának becsült ideje: 2 óra.

4. Tüzelőanyag-cellák: bevezető és elméleti alapok
4.1. A tüzelőanyag-cellák helye a tudományterületek között fizikai-kémia alapok
A tüzelőanyag-cellák az elektromos áramforrások azon csoportjába tartoznak, amelyek egy lépésben, mozgó
alkatrész nélkül képesek a vegyületekben tárolt kémiai energiát elektromos energiává alakítani. Az angol nyelvű
nemzetközi irodalomban fuel cell néven, a németben brenntstoffzellenéven említik. A magyar nyelv
természetesen ez esetben is sokkal kreatívabbnak bizonyult és több elnevezése is meghonosodott. Az
üzemanyagcella leginkább a járművek esetében használatos, de a tüzelőanyag-elemet is sokszor használják. Az
elnevezések között megtalálható volt a tüzelőszer-elem is, amely később a félreérthetőség miatt (tüzelőszerelem)
végül nem honosodott meg. A hivatalos név a tüzelőanyag-cella, de a többi néven is egyértelműen megértik.
Még a legegyszerűbb tüzelőanyag-cellák is komplex rendszerek. Leírásuk, elemzésük igazi multidiszciplináris
kaland, de alapvetően az elektrokémia, mint tudományág foglalkozik velük teljes komplexitásukban. Az
elektrokémia a modern tudományok közül az egyik legrégebbi, a kémia azon ága, amely az elektromos és
kémiai jelenségek közötti kapcsolattal foglalkozik. Az, hogy a két terület között egyáltalán van kapcsolat,
egyáltalán nem triviális. Sok felfedezés az ókorban eredeztethető (pl. atomelmélet), az elektrokémia az egyik
azon kevés területek között, aminek a felfedezése csak a XVIII. században történt meg.
A bagdadi elem: Ennek némileg ellentmondani látszik az 1936-os Bagdad melletti ásatáson talált agyagedény,
amelyben egy rézhenger és annak közepében egy aszfaltréteggel elválasztott vasrúd volt. Bár a rendeltetése nem
volt ismert, de tény, ha esetsavval töltjük meg, akkor közel 1.5 V feszültséget szolgáltat. Használhatták
ezüstlemezek arannyal történő bevonására, de ez csak feltételezés.
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1.4.1.1. ábra Forrás: http://www.smith.edu/hsc/museum/ancient_inventions/battery2.html
A XVIII. század második felében az elektromosság még újszerű jelenség volt. Bár a statikus elektromosságot
már ismerték (Coulomb, Franklin), tudták, hogy az azonos töltések taszítják, a különbözőek pedig vonzzák
egymást, de a töltések áramlásának megfigyeléséhez még nem volt megfelelő műszerezettség. Galvani 1780-ban
békacombokkal kísérletezett és észrevette, ha rézdrótot és vaslemezt egyszerre érint a békacombhoz, akkor az
összerándul. Ezért ezt elnevezte „állati elektromosságnak”, amelyet „életenergia” hoz működésbe, és
különbözőnek vélte a mesterséges elektromosságtól, mint a villámlás vagy a dörzsölés okozta elektromosság.
Alesssandro Volta 1799-ben építette meg az első komolyabb áramforrást, amelyben ezüst-, illetve cinkkorongok
voltak sósvízzel átitatott szövettel elválasztva. Ezzel Volta bebizonyította, hogy elektromos áramot elő lehet
állítani szervetlen anyagok érintkezésével is. Bár az eszközt sokan megépítették, a működés pontos magyarázta
hosszú évtizedekig vita tárgyát képezte. Tulajdonképpen a tüzelőanyag-cellák felfedezése is ennek a közel 100
éves vitának a következménye volt, és kezdetben nem az energiaválságot és a környezetszennyezést kívánták
megoldani segítségükkel. Ennek a vitának a főbb állomásain keresztül kívánjuk bemutatni az elektrokémia
fejlődését, amely mára végeredményben mind elméleti mind gyakorlati tudományokban megtestesült.
Eredményeit használják szenzorokban, mint például a közlekedési alkoholszondák, az iparban pl.
alumíniumgyártásban (elektrolízis), a biológiában (implantátumok korróziójának megakadályozásában) és az új
alacsony fogyasztású organikus fénykibocsátó eszközökben (OLED). Az akkumulátorokat és tüzelőanyagcellákat pedig a zöldenergia-termelésben és raktározásban.
Ezekből is jól látható, hogy az elektrokémia szinte valamennyi tudományterületet érinti, de mint önálló
tudományág, amellyel a kezdetetektől fogva foglalkozik: az elektromos energia előállítása, azaz áramforrások,
illetve kémia anyagok átalakítása, vagy más néven elektrolízis. Mára az elektrokémia szinte minden
tudományterületen kifejti a hatását, és nemcsak az alapkutatásban, hanem az alkalmazott és ipari technológiák
területén is alkalmazzák. Azaz nemcsak kutatni, hanem pénzt is lehet keresni alkalmazásával, tudásával.
Az elektrokémiai jelenségeket a XVIII. századi tudomány eszközeivel nehezen lehetett megmagyarázni. Sokáig
az sem volt világos, hogy egyáltalán az így megfigyelt elektromosság ugyanolyan eredetű-e mint az
elektrosztatikailag (dörzsöléssel) előállított elektromosság (lásd: Galvani). Az ismeretes volt a fizikában, hogy
két töltött test között fellépő erő (f) vákuumban a töltéstől (q 1,2), a két test távolságától (r) és a közegre jellemző
állandótól, a permittivitástól (e) függ, nevezetesen (Coulomb-erő, 1785):
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Így bevezethető volt az elektromos potenciál fogalma, amelyet szemléletesen úgy lehet értelmezni, mintha egy
lejtőre helyezett kocsira ható erőt akarnánk meghatározni. Ebben az esetben ugyanis a lejtő meredeksége (és
persze a gravitáció nagysága) és a kocsi tömege fogja meghatározni azt az erőt, amellyel a kocsit vissza kell
tartani. A meredekséget differenciálással (vagyis a meredekség meghatározásával) kapjuk meg a
legegyszerűbben és legáltalánosabban, azaz visszatérve az elektromossághoz az elektromos potenciál az
alábbiak szerint definiálható:

ahol Φ az elektromos tér potenciálja. Az elektromos teret úgy lehet elképzelni, mint a Földön a hegyek
magasságát és meredekségét. Minél meredekebb a hegy, annál nagyobb erő mozgatja a kiskocsit. A
potenciálnak nincs abszolút nulla pontja, a valóságban mindig valamilyen különbséget tudunk csak mérni. A
nulla potenciált tetszőlegesen kijelölhetjük, amit későbbiekben meg is teszünk egy referenciapotenciálhoz.
Ha erő hat, akkor természetesen munkát is végezhetünk, ha a töltött testet 1-ből a 2-be mozgatjuk, amely
pontokban az elektromos tér potenciálja f1, f2:

Ez a munka csak az elektromos potenciálok különbségétől függ, és nem függ attól az úttól, ahogy a töltést
elmozdítottuk. Az elektromos potenciált természetesen töltött részecskék hozzák létre, azaz a potenciál és a
töltés szoros kapcsolatban van. Ha két ellentétes töltésű test között számítjuk ki a potenciálkülönbséget, akkor a
töltés és a feszültség között egy egyenes arányosság áll fenn, amely a testek kapacitásával jellemezhető. Azaz

ahol Q a testekre felvitt töltés nagysága, C a kapacitásuk, E pedig a két test potenciálkülönbsége. Ha két töltött
síkfelültet közelítünk egymáshoz vákuumban, akkor a kapacitás kiszámítható:

ahol A a síklapok vagy kondenzátorok felülete, d a távolságuk, e0 pedig a vákuum permittivitása. A
kondenzátorra a töltés felvitele állandó munkavégzéssel jár, mivel a töltés növekedésével a potenciáljuk is
növekszik. A kondenzátorban tárolt elektromos energiát tehát kiszámíthatjuk az (0.3) és (0.4) képletek
segítségével:

Azaz, ha a két fémlemezt dielektrikummal elválasztjuk, akkor képesek vagyunk az elektromos energia
tárolására. Kondenzátorok esetén ez a töltés fizikai elven történő elválasztásával történik, akkumulátoroknál és
tüzelőanyag-celláknál kémiai úton. Ami azonban közös, hogy a két fegyverzet – az elektrokémiában elektródok
– között elektromos potenciálkülönbség lép fel, és ezzel az elektromos térrel munkát tudunk végezni. Az
elektródok közötti feszültséget kapocsfeszültségnek nevezzük, amely minden esetben az elektrokémiai
áramforrás kémiájától függ, és nem az elektródok távolságától (0.5 képlet), amely a legfontosabb bizonyíték,
hogy a tüzelőanyag-cellák és az akkumulátorok nem fizikai kapacitások.

4.2. A tüzelőanyag-cellák története és híresebb alkalmazásaik
Sir William Robert Grove (1811–1896) 1838-ban vette észre azt, hogy ha vizet elektrolizál, az alkalmazott áram
kikapcsolása után ellenkező irányú áram kezd el folyni. Ezt az áramot az okozza, hogy az egyik
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platinaelektródnál fejlődő hidrogén oxidálódik, míg a másiknál keletkező oxigén redukálódik a vízbontás
megfordításával. Grove kihasználta a felfedezését, és megszerkesztette az első tüzelőanyag-cellát, amelyet –
megkülönböztetésül a többi elemtől, amelyekben fémek és vegyületeik közötti reakció szolgáltatta az áramot –
gázelemnek nevezett el. A gázelem két kénsavoldatba merülő platinaelektródból állt. Az egyik elektród a
hidrogén-, a másik az oxigéntartályba nyúlt be. Grove azt is észrevette, hogy az oldatok szintje emelkedik,
amikor áram folyik a két elektród között. Ez jelezte a hidrogén, illetve az oxigén fogyását. Bár a tüzelőanyagcellát Grove találta fel, végül Ostwald magyarázta meg teljes körűen a működésüket. Bevezetve az elektród, az
ion és az elektrokatalizátor fogalmait1. Ő vezette be a félcella-reakciókat, azaz hogy a hidrogén oxidálódik, az
oxigén redukálódik a Pt katalitikus felületén. A redoxifolyamatban keletkező elektronokat a külső körön
munkára lehet fogni, míg az elektrolitban a hidrogénion vezeti a töltéseket (Grove-féle cella esetén). Ő vezette
be a gázelektród és a hármas határfelület (triple-phase boundary) fogalmait, amelyeknek optimalizálása ma is a
tüzelőanyag-cella kutatásának egyik lényeges eleme.
A Grove-féle gázelem tiszta hidrogénnel működött, és mivel az elektród síkelektród volt, nagy felületeteket
kellett alkalmazni. Ezzel szemben Mond és Langer 1889-ben a hidrogént szénből állították elő (szintézisgáz).
Tüzelőanyag-cellájukban 3 dimenziós pórusos elektródokat alkalmaztak, amivel 65 A / m 2 áramot tudtak elérni
0,73 V-on. Azaz a XX. század elejére minden megvolt, amit ma is alkalmaznak a tüzelőanyag-cellákban.
Ostwald tehát jogosan gondolta úgy, hogy a hőerőgépeket a magasabb hatásfokuk miatt felváltja az
„elektrokémiai égetés” és a hidrogén egyetemes tüzelőanyag, a tüzelőanyag-cellák pedig a XX. század
meghatározó energiatermelő egységei lesznek. A tüzelőanyag-cellákat először nem az energetikában, hanem az
űrkutatásban kezdték alkalmazni. Bár a történet nem így indult…
Francis Bacon 1932-ben olvasott egy német cikket, amiben arról írtak, hogy a völgyidőszakokban feleslegben
rendelkezésre álló elektromos energia segítségével vizet bontanának, és az így termelt hidrogént belső égésű
motorokban égetnék el üzemanyagként. Bacon úgy gondolta, hogy sokkal jobb hatásfokot érnének el, ha
elektrokémiailag termelnének áramot2. Első javaslata „Energy storage battery” címmel az elektromos energia
tárolásáról szólt, de végül nem kapott támogatást. Ekkor határozta el, hogy saját maga készíti el az első cellákat.
A platinát, vélhetőleg magas ára miatt, elvetette és aktivált nikkelhálót használt vizes NaOH oldatban. Az
elektródokat azbesztszövettel választotta el. A nikkel aktvitását 100 °C feletti hőmérséklettel és magas
nyomással kívánta növelni (210 bar!). Mivel akkoriban gőzgépekkel foglalkozott, nem volt számára probléma
megoldani a szigetelést ebben a nyomás- és hőmérséklet-tartományban. Először egy reverzibilis cellát tervezett,
de végül kétcellás rendszert épített, ahol az egyiket vízbontásra a másikat elektromos áram termelésére
használta. Végül a cellák 200 °C-on és 42 bar nyomáson üzemeltek. A tüzelőanyag-cella legnagyobb
teljesítménye nem haladta meg a 100 mAcm-2-et (jelenleg 1500 mAcm-2 egy jobb cella teljesítménye) és több
sebből is vérzett. Végül egy titkos kutatásból kapott egy pórusos nikkeldarabot, aminek a nagy felületével el
lehetett érni a kívánt áramsűrűségeket. További probléma, amit meg kellett oldani, az a stabil határfelület
biztosítása a hidrogén, az oxigén és az elektrolit között. Erre többpólusos elektródot fejlesztettek ki, ahol a gáz
felőli oldal nagyobb, az elektrolit felőli oldal kisebb pólusokat tartalmazott, így pontosan tudták szabályozni a
gázok behatolási mélységét.

1.4.2.1. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium

1
2

Collecting the History of Fuel Cells: A Smithsonian Research Project, http://americanhistory.si.edu/fuelcells/origins/orig2.htm
K. R. Williams: Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, Vol. 39. (Feb., 1994), pp. 2-18.
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Az instabil diafragmát úgy váltották ki, hogy minimálisan kisebb (0,14 bar) nyomáskülönbséget alkalmaztak a
gázok és az elektrolit között. A következő feladat a cella élettartalmának a növelése volt. Az oxigénelektróda
ugyanis gyorsan oxidálódott, horpadás keletkezett rajta és végül összeesett. Rájöttek, hogy ha eloxálják a
felületet, akkor az oxidréteg megóvja a nikkelt a további oxidálódástól. Azonban ekkor újabb probléma adódott,
miszerint az oxidréteg elektromos szigetelőként viselkedett. Ezt a problémát is ki lehet küszöbölni, ha a réteget
lítiummal doppolják. Már úgy tűnt, hogy az oxigén elektródproblémáinak a megoldásával a cella is jól fog
működni, ekkor azonban a hidrogénoldal veszítette el az aktivitását. Rájöttek, hogy ezt az illesztésekből
kioldódó katalizátorméreg okozza. Az oldódás megakadályozásához az illesztéseket teflonbevonattal látták el.
Így végül az 50-es évek közepére elkészítették az első működő rendszert, ami 150 W-ot szolgáltatott: 230
mAcm-2 áramsűrűséget, 0,8V-os cellafeszültségekkel. Röviddel ezután figyeltek fel a találmányra az USA-ban,
és végül a Prett & Whitney további 100 millió dollárt költött és 1000 mérnököt alkalmazott, hogy a
demonstrációs modellből iparilag is hasznosítható termék legyen.
A Bacon-cella az űrkutatásban remekül bevált, ugyanis egyszerre szolgáltatott elektromos áramot, hőt és vizet
az űrhajósok számára, ahol a tiszta hidrogén és oxigén folyamatosan rendelkezésre állt. A Bacon-cella későbbi
ipari hasznosítására több kísérlet is történt, de végül földi alkalmazása nem hozott üzleti sikert.

1.4.2.2. ábra Forrás: Kriston Ákos, Dél-Karolina, State Museum

4.3. Elektrokémiai alapok I. – elméleti cellapotenciál, hatásfok
Az tehát érthető volt, hogy ha két egymáshoz közeli párhuzamos fémlemezre töltéseket viszünk fel, majd a
fegyverzeteket rövidre zárjuk, akkor az elektromos munkát visszakapjuk, és az elektromos áramkörben a
fogyasztókat üzemeltethetjük. De vajon mi viszi fel a töltéseket a Volta-oszlop és Galvani békacombja
esetében? Milyen esetekben alakul ki mérhető potenciálkülönbség és áram? Már a XIX. században is tudták,
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hogy vannak szigetelők és vezetők (akkor még csak fémek), amelyek különbözőképpen viselkednek. Ismerték,
hogy a sós, savas közegek is vezetnek, de sokkal rosszabbul, mint a fémek, ezért ezeket másodfajú vezetőknek
hívták. Viszont azt nem tudták, hogy vannak molekulák és ionok (ezt még sokáig nem) és, hogy a töltést mi
„szállítja”. Az elektromosságot egyfajta fluidumnak hitték. Volta úgy gondolta, hogy két különböző vezető
érintkezése esetén (cink és ezüst), amely érintkezés az elektromos fluidumot egyensúlyi helyzetéből kibillenti,
szolgáltatja az elektromotoros erőt, ahogy elnevezte. Azonban Galvani hamarosan megismételte a kísérletet két
azonos vezetővel is, csak ő békacombot és nem sóval átitatott szövetet használt (és persze még mindig az állati
elektromosság bizonyítására használta és nem a Volta-elem működésének megmagyarázására). Bár a Voltaelem működése során az ezüstelektródon (hidrogén) gáz fejlődött miközben a cink oldódott, ezt a kémiai
jelenséget azonban inkább következménynek, mintsem oknak tekintették. Egyéb jelek is voltak, amelyek inkább
a kémia irányába mozdították el a jelenség magyarázatát. Az egyiket Volta maga is ismerte. Ha nem tesz sót
vagy savat a lemezeket elválasztó szövetre, az elem nem működik, pedig a két fém érintkezése megvalósul.
Nem sokkal a Volta-elem létrehozása után 1800-ban Nicholson és Carlisle a Volta-elem két végén lévő drótokat
vízbe mártották, és hidrogén és oxigéngáz fejlődését tapasztalták. Ezáltal nemcsak megdőlt az az elképzelés,
hogy a víz egy elem, hanem bebizonyosodott, hogy elektromos árammal elő lehet idézni kémiai változásokat.
Ezután az elemeket sorban elektrolizálták, és számos régebben nem ismert elemet fedeztek fel. És itt jött a
képbe a Grove-féle gázelem (mai fogalmaink szerint a tüzelőanyag-cella). Grove kísérletében két Pt lemezre
hidrogént, illetve oxigéngázt vezetett, és csak ezekben az esetekben tapasztalt elektromos potenciálkülönbséget.
Ez akkor azt bizonyította, hogy nem csak két különböző fém között lehet potenciálkülönbséget mérni és
elektromos áramot előállítani. Azaz kémiai energiából is lehet elektromos áramot előállítani. A végső
értelmezést, azaz, hogy az elektromotoros erőt kémiai változások okozzák Faraday adta meg az 1830-as
években. Kimutatta, hogy:
1. nagy elektromos erőtérrel nem lehet elektrolizálni,
2. a mérhető elektromotoros erő nem függ a fegyverzetek távolságától (mint ahogy a kondenzátor esetében a
fizikai értelmezés során várnánk, vö. (0.5 képlet) összefüggés,
3. kimutatta, hogy az elektrolízis során képződött termékek tömege csak és kizárólag az áthaladt áramtól és az
időtől függ (nem függ azok alakjától, méretétől stb.).
Azaz végérvényesen bebizonyosodott, hogy a Volta-féle elemben a víz elektrolízise vagy a tüzelőanyagcellákban a kémiai reakció játszik szerepet, az elektromotoros erőt pedig a kémiai vegyületekben tárolt energia
szolgáltatja. Bár az igaz, hogy minden különböző fázis érintkezése között potenciálkülönbség van, de ezt nem
lehet energiatermelésre felhasználni. Ennek mibenlétének magyarázata nem tárgya jelen tananyagnak.
Természetesen nem minden kémiai reakció alkalmas energiatermelésre, csak azok, ahol valamilyen töltésátlépés
játszódik le. Ez minden olyan esetben bekövetkezik, amikor oxidáció vagy redukció (pl. égés) történik, de
például az oxigénmolekula képződésénél nem. Így általánosságban írhatjuk pl. a réz leválására az alábbi
reakciót:
CuSO4+2e-↔Cu + SO42- (0.7)
A (0.7) reakcióban a töltés és a tömegmegmaradás között szoros összefüggés van, amelyet először Faraday
igazolt a később róla elnevezett törvényben:

ahol I az áram erőssége, t az elektrolízis ideje, F a Faraday-állandó, ami megmondja, hogy 6x1023 db (1 mól)
elektronnak mekkora a töltése, z a kémiai reakcióban a töltések sztöchiometrikus száma, M a leváló fém (anyag)
moláris tömege.
A tüzelőanyag-cellák olyan energiaátalakító gépek, amelyek egy lépésben alakítják át a tüzelőanyag kémiai
energiáját elektromos energiává. Az energiaátalakítás útjait mutatja be a 1.4.3.1. ábra.
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1.4.3.1. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
Látható, hogy elektromos energiatermelés esetén, elektrokémiai úton egy lépésben, míg hőerőgéppel
(hőerőművek, atomerőművek, robbanómotorok) 3 lépésben nyerhetünk csak elektromos energiát. Járművek
esetén a mechanikai munka előállítása azonban mindkét esetben két lépésben történik. A két folyamatnak
azonban nagymértékben eltérő hatásfoka van.
A hatásfokok kiszámításához vegyük mind a két esetben a hidrogént, mint tüzelőanyagot, amelyből a levegő
oxigénje segítségével termelünk elektromos áramot. A bruttó kémiai folyamat mind a két esetben ugyanaz, azaz
a hidrogén „égése”:
2H2+O2 → 2H2O (0.9)
A reakcióhő mindkét esetben ugyanaz (DH= 286 kJ/mol, mivel a termodinamika első főtétele alapján a
reakcióhő nem függ a reakcióúttól, hanem csak a kiindulási és végtermékektől. A hőerőgépek elméleti
hatásfokát a Carnot-féle körfolyamat alapján számíthatjuk ki, és az értékét a külső hőtartály (környezet) és a
belső hőmérséklet (égés hőmérséklete) határozza meg:

Az 1.4.3.2. ábra mutatja az elméleti hatásfokot a belső hőmérséklet függvényében. Ebből látható, hogy minél
nagyobb a belső hőmérséklet (T f), annál nagyobb hatásfokkal üzemeltethető egy hőerőgép. Természetesen ezek
csak elméleti hatásfokok, a gyakorlatban egy jobb hőerőmű hatásfoka a 45–55% között van (800–1000°C-on),
míg a gépjárművek esetén 20–30% között alakul. Ez utóbbi esetben a belső hőmérséklet lényegesen kisebb,
mint egy modern hőerőmű esetében.
Az elektrokémiai „égetés” esetén a hasznos munka a rendszer szabadenergiájával azonos (angolul free energy és
nem összekeverendő az ingyen energiával). A termodinamika összefüggése alapján tehát:

ahol ΔS jelöli a reakció hatására bekövetkező keveredési entrópiaváltozást, amely abból adódik, hogy reakció
során megváltozik a molekulák száma a H2 és O2 molekulák egyesülésével.
A két folyamat hatásfokának hőmérsékletfüggését mutatja az 1.4.3.2. ábra , amelyen jól látható a két rendszer
eltérő viselkedése is.
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1.4.3.2. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
Míg tüzelőanyag-cellákat érdemes minél alacsonyabb hőmérsékleten üzemeltetni, addig a hőerőgépeket
fordítva, minél magasabb hőmérsékletre kell felfűteni az optimális hatásfok elérése végett. Ennek az is a
következménye, hogy hőerőgépekből minél nagyobbat célszerű építeni, mivel a hőveszteség a rendszer
felületével arányos, kisebb, nagyobb térfogatok esetén (felület-térfogat arány). A tüzelőanyag-cellák,
kiváltképpen a kishőmérsékletűek esetében, a hatásfok közelítőleg azonos kis- és nagyrendszerek esetében is,
ezért sokkal alkalmasabbak decentralizált elektromos energiatermelés megvalósítására.

4.4. Elektrokémiai alapok II. – elméleti cellapotenciál, dinamika
Az akkumulátorokban és a tüzelőanyag-cellákban az energia átalakítását az elektródfolyamatokkal írjuk le. A
hőerőgépekben lejátszódó kémiai reakciókhoz képest az elektródfolyamatok nem térfogati, hanem felületi
reakciók. Az elektródfolyamatok több részfolyamat összességei, amelyek egyrészt a felülethez juttatják a
reaktánsokat, ahol a reakció lejátszódik, másrészt pedig elszállítják onnan a végtermékeket. Összefoglalva az
alábbi lépések lehetnek egy elektródfolyamat során:
1. Anyagtranszport a határfelülethez, illetve a határfelületről
2. A kiindulási anyagok, a közti- és végtermékek adszorpciója, illetve deszorpciója a felületen
3. Az elektron vagy az ion átlépése az egyik fázisból a másikba (töltésátlépés)
4. Kémiai reakció a határfelületi tartományban
5. Az elektródfém szerkezeti átrendeződése, az oldószermolekulák, illetve a reakcióban résztvevő ionok,
molekulák szerkezeti relaxációs folyamatai
Természetesen, ezen folyamatok nem feltétlenül individuális lépések, némelyek nem különülnek el, mások
hiányozhatnak is. Az elektrokémiai reakciók bruttó sebességét a tisztán kémiai reakciókkal ellentétben nagyon
egyszerűen az áramerősség (A) mérésével lehet megvalósítani. A gyakorlatban ezt legtöbbször áramsűrűségben
szokták kifejezni, mértékegysége Acm-2. Az áramsűrűség és a reakciósebesség közötti kapcsolat a (0.8 képlet)
Faraday-törvény átrendezésével az alábbiakban adható meg:
j=nFv (0.12)
ahol j a mérhető áramsűrűség, v a reakciósebesség, F pedig a Faraday-állandó. (A Faraday-törvény
tulajdonképpen az anyag és a töltés között teremt kapcsolatot, kifejezve a kettőjük közötti megmaradást.)
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A (0.11) összefüggés definiálja az adott reakció által végezhető maximális hasznos munkát. A szabadenergia
összefüggése feltételezi, hogy a rendszer nyugalomban legyen, azaz az áramsűrűség (j) nulla. Ebben az esetben
a rendszerben mérhető kapocsfeszültség egyszerűen meghatározható az alábbi összefüggés segítségével:

ahol n a reakcióban résztvevő elektronok száma, Er-t pedig a rendszer egyensúlyi potenciáljának nevezzük. Ez a
potenciál mérhető a tüzelőanyag-cella vagy az akkumulátor kapcsain nyugalomban. Ha a rendszerben
valamilyen áram folyik, azaz egy elektródreakció játszódik le, akkor az áram és a potenciál között a Tafel-féle
összefüggés teremt kapcsolatot.
η = a + b lg|j| (0.14)
ahol

a túlfeszültség a mérhető és az egyensúlyi potenciál különbsége, jaz elektródon átfolyó áramsűrűség, „a” a
csereáram sűrűsége, azaz a reakciósebességi együttható, „b” pedig a reakció mechanizmusára utaló konstans.
Minél nagyobb „a”, annál gyorsabb a reakció.
A (0.14) összefüggés alapján az áramsűrűség tehát exponenciálisan változik a túlfeszültséggel, azaz kis
feszültségváltozás is nagy reakciósebességeket eredményez. Sok esetben ez annyira nagy lehet, hogy vagy az
anyagtranszport, vagy más folyamatok (1-5 lépések) vállnak meghatározóvá. Adott esetben a reakciósebesség
eléri az anyagtranszport maximális sebességét, amely esetben a túlfeszültség további növelése már nem okoz
áramsűrűség-változást és a (0.14) összefüggés nem lesz érvényes.

1.4.4.1. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
Az 1.4.4.1. ábraa túlfeszültség és áramsűrűség kapcsolatát mutatja féllogaritmikus skálán. A túlfeszültség –
áramsűrűség kapcsolatára a (0.14) összefüggés alapján tisztán egyenes szakaszokat kellene kapnunk. Ha az
anyagtranszport sebessége gyors (pl. hidrogénfejlődés), mint a 3-as esetben, akkor ez be is következik. Ha az
anyagtranszport sebessége lassú (pl. oxigénredukció), akkor az első esethez hasonló diagramokat kapunk. Az
áramsűrűség maximumát határáramnak nevezzük. A gyakorlatban ugyanakkor kevert kinetika is előfordul, azaz
az anyagtranszport és a töltésátlépés sebessége megegyezik. Ezt az esetet mutatja a 2-es görbe. Ebben az esetben
a túlfeszültség és a reakciósebesség között egy bonyolultabb, nem linearizálható függvénykapcsolat van.
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4.5. A tüzelőanyag-cella típusainak bemutatása és csoportosítása
A tüzelőanyag-cellákat többféle szempont alapján lehet csoportosítani. A működési hőmérsékletük alapján a két
fő típust különböztetünk meg:
1. alacsonyhőmérsékletű és
2. magas hőmérsékletű TC-k.
Viszont az egyik legelterjedtebb az alkalmazott elektrolit alapján történő kategorizálás; mi is ezt használjuk a
következőkben.
Az alkáli elektrolitos cellák (Alkaline Fuel Cell – AFC) képviselik (1.4.2.2. ábra) az egyik leginkább
kidolgozott technológiát az üzemanyagcellák között. Már 1960 óta használják őket, többek között a NASA
Apollo és Space Shuttle programjaiban is3. Az űrjárművek fedélzetén ilyen típusú cellák biztosították a fedélzeti
eszközök működéséhez szükséges áramot, valamint az ivóvizet is. Az ilyen típusú üzemanyagcellákat
feltalálójuk után Bacon-celláknak is szokták hívni.
Az alkáli elektrolitos cellák esetében a töltéshordozó részecske a hidroxidion (OH-), amely a katódtól az anód
felé halad, ahol reakcióba lép a hidrogénnel, amiből víz és elektron keletkezik.
Működési körülmények:
Az elektrolit típusa: pl. 30%-os vizes kálium-hidroxid oldat
Működési hőmérséklet: 80°C alatt
Elektromos hatásfok: 60%–70%
Reakciók:
Anódon: 2H2 + 4OH- → 4H2O + 4eKatódon: O2 + 2H2O + 4e- → 4OHA teljes reakció: 2H2 + O2 → 2H2O
Előnyei:
1. Az egyik legnagyobb elektromos hatásfokú cella
2. Nagyon olcsó az előállítása, mivel sokféle elektrolittal képes működni
3. Viszonylag alacsony a működési hőmérséklete
4. Gyors indulás
Hátrányai:
Nagyon érzékeny a szén-dioxidra, szén-monoxidra és a metánra, mivel ezek reakcióba léphetnek az elektrolittal,
ezáltal csökkentve az tüzelőanyag-cella hatékonyságát. A külvilágtól elzárt környezetben érzi igazán jól magát,
ahol nem fenyegetik az említett gázok. Működéséhez tiszta hidrogénre és oxigénre van szükség.
Felhasználási területek:
1. Tengeralattjárók
2. Hajók
3. Hadiipar

3

http://www.utcpower.com/products/space-defense
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Az olvadt karbonátos cella (Molten Carbonate Fuel Cell – MCFC) a magas üzemi hőmérsékletű cellák
családjába tartozik. A magas üzemi hőmérséklet lehetővé teszi, hogy közvetlenül földgázzal is működtethessük
a tüzelőanyag-cellát. Az 1960-as évek közepén fejlesztették ki, és azóta a legnagyobb eredményeket a
teljesítmény és az élettartam növelésének tekintetében érték el. Az ilyen típusú cellák a többi cellától eltérő
módon működnek. Elektrolitként olvadt karbonát-sókat tartalmaznak, általában két karbonát keverékéből. A két
leggyakoribb kombináció: lítium-karbonát és kálium-karbonát keveréke.
A magas üzemi hőmérséklet ahhoz szükséges, hogy az elektrolit megolvadjon, és megfelelő ionáteresztő
képességet érjen el. Olvadása után az elektrolit képes lesz arra, hogy vezesse a karbonátionokat (CO 32-). Ezek az
ionok a katódtól az anód felé haladnak, ahol hidrogénnel egyesülve víz, szén-dioxid és elektron keletkezik. Az
elektron pedig egy külső áramkörön keresztül áramot és hőt termelve érkezik vissza a katódra.
Működési körülmények:
Az elektrolit típusa: olvadt lítium-, nátrium- és kálium-karbonát
Működési hőmérséklet: 600°C felett
Elektromos hatásfok: 50%–60%
Reakciók:
Anódon: CO32- + H2 → H2O + CO2 + 2eKatódon: CO2 + ½O2 + 2e- → CO32A teljes reakció: H2 + ½O2 + CO2 (katód) → H2O + CO2 (anód)
Előnyei:
1. A magas működési hőmérséklet miatt nincs szükség üzemanyag-reformerre. Az ilyen tüzelőanyag-cellákat
belső reformeres celláknak is nevezik4
2. A magas működési hőmérséklet hatékony hőhasznosításra ad lehetőséget
3. Olcsó alapanyagok
Hátrányai:
1. Érzékeny a korrózióra
2. Lassú indulás
3. Körülményes a szén-dioxid áramlásának szabályozása
Felhasználási területek:
1. Kogenerációs erőművek
2. Segédáramforrások

4

http://www.logan-energy.com/full-cells/fuel-cell-systems/
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1.4.5.1. ábra Forrás: http://www.fuelcell.hu/
A foszforsavas cellák (Phosphoric Acid Fuel Cell – PAFC) kerültek elsőként kereskedelmi forgalomba az
üzemanyagcellák közül. Az 1960-as évek közepén fejlesztették ki ezt a típust, és már a rákövetkező évtizedben
sor kerülhetett az első eladásokra. Más üzemanyagcella-típusokhoz képest akkor jóval stabilabb viselkedést
mutatott, nagyobb teljesítményre volt képes, és mindezek mellet az ára is elég alacsony volt. E cellákban az
elektrolit teljes egészében foszforsavból áll (H3PO4). Mivel a foszforsav ionos vezetése alacsony hőmérsékleten
rossz, ezért a működési hőmérsékletük elég magas, gyakran a 200°C-t is meghaladja. A működése nagyjából
azonos a protoncsere-membrános celláéval. Ennek megfelelően az anódon és katódon lejátszódó reakciók is
azonosak.
Működési körülmények:
Az elektrolit típusa: tömény folyékony foszforsav
Működési hőmérséklet: 150–220°C
Elektromos hatásfok: 50%–60%
Reakciók:
Anódon: 2H2 → 4H+ + 4eKatódon: O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O
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A teljes reakció: 2H2 + O2 → 2H2O
Előnyei:
1. A magas működési hőmérséklet hatékony hőhasznosításra ad lehetőséget
2. Érzéketlen a szén-dioxidra és a szén-monoxidra
3. Hosszú élettartam (a foszforsav illékonysága nagyon alacsony)
4. Stabilitás
5. Egyszerű felépítés
Hátrányai:
1. Nagy méret
2. Platinakatalizátor szükséges
3. Nehezen indítható (a foszforsav 40 °C alatt szilárd)
Felhasználási területek:
1. Épületek energiaellátása
2. Erőművek
3. Hadiipar

1.4.5.3. ábra Forrás: http://www.wisconsindr.org/
A protoncsere-membrános cella (Proton Exchange Membrane Fuel Cell - PEMFC) lehet a jövőben a
legalkalmasabb arra a feladatra, hogy átvegye a mostani dízel- és benzinmotorok szerepét a közlekedésben.
Először a NASA használt ilyen típusú cellákat a Gemini-programban az 1960-as években. Az elektród anyaga
ezekben a cellákban szilárd polimer membrán (vékony műanyag filmréteg). E polimer jellegzetessége, hogy
nedves állapotban a protonokat átereszti, azonban az elektronokat nem.
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Az anódon a beáramló hidrogén a katalizátor felületén „szétesik” protonokra és elektronokra. A protonok a
membránon keresztül haladnak a katód felé, az elektronok pedig egy külső áramkörön keresztül érik el azt,
miközben elektromos energia keletkezik. A katódra érkező elektron az ott beáramló oxigénnel és a membránból
érkező hidrogénionokkal egyesül és víz keletkezik.
A többi típusú üzemanyagcellával összehasonlítva sokkal jobb energia-, és teljesítménysűrűségi paraméterekkel
rendelkezik. Egyik jellegzetessége, hogy a működési hőmérséklete a membrán anyagától nagymértékben függ.
Membránként az egyik leggyakrabban használt anyag, a Nafion® esetében alacsonyabb a működési
hőmérséklet, míg polybenzimidazole membrán esetén magasabb, akár a 200 °C-t is meghaladhatja.
Működési körülmények:
Az elektrolit típusa: protonáteresztő membrán
Működési hőmérséklet: 70–220°C
Elektromos hatásfok: 50%-70%
Reakciók:
Anódon: 2H2 → 4H+ + 4eKatódon: O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O
A teljes reakció: 2H2 + O2 → 2H2O
Előnyei:
1. Hatékony
2. A szilárd elektrolit miatt nem érzékeny a gravitációra
3. Gyors indulás
4. Hosszú élettartam
Hátrányai:
1. Körülményes szabályozás (az elektrolitot nedvesíteni kell)
2. Az alacsony működési hőmérséklet miatt kicsi a hőhasznosítás hatásfoka
3. A nemesfémtartalom miatt drága
Felhasználási területek:
1. Járműipar
2. Hadiipar
3. Hordozható áramforrások
4. Erőművek
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1.4.5.2. ábra Forrás: Fuel Cell Hungary Kft.
A tüzelőanyag-cellák típusainak összehasonlító áttekintése az 1.4.5.4 ábrán látható.

1.4.5.4. ábra Forrás:

4.6. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
Oslóban H2MOVES néven nagyszabású bemutatót szerveztek tüzelőanyag-cellás járművekből 2010 júliusában.
Az esemény során Skandináviában bemutatták a 17 legkorszerűbb tüzelőanyag-cellás járművet a Daimlertől és a
FIAT csoporttól, valamint a projekt részeként egy nagyüzemű hidrogén-töltőállomást is telepítettek a városba. A
rendezvény költségvetése közel 19,5 millió euró volt, amelyet részben cégek, részben pedig európai és nemzeti
alapítványok ajánlottak fel Norvégiából és Dániából.
További cél, hogy 2011-ben 10 Mercedes-Benz, két Alfa Romeo MiTo a FIAT-tól és 5 városi elektromos
tüzelőanyag-cellás jármű kerüljön a nagyközönség elé napi használatra a norvég fővárosban. Hosszabb utakra is
lehetőség nyílik majd az ország déli részébe, valamint szerte az egész Skandináv régióba. A Mercedes-Benz BClass F-CELL hidrogén-üzemanyagcellás járműve 400 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel, és az utántöltés
sem tart tovább, mint a benzines járművek esetében, így kombinálja a helyi zéró károsanyag-kibocsátást a
kényelmes, gyors, hosszabb utak megtételének lehetőségével.
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1.4.5.5. ábra Forrás: http://www.fuelcell.hu/
A H2 Logic hidrogén-töltőállomást is telepít Oslóban, amelyet a mai legkorszerűbb szabványok szerint építenek
ki, és így biztosítják a gyors és biztonságos utántöltést. A hidrogént elektrolízissel kizárólag norvég energiából
állítják majd elő, így csökkentve tovább a károsanyag-kibocsátást.

4.7. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A lecke során megismerkedtünk a legfontosabb elektrokémiai mennyiségekkel, mint a szabadenergia, Faradayállandó, elektródreakciók. Bemutattuk, hogyan működnek a tüzelőanyag-cellák, hogy fedezték fel őket, és mire
és hogyan használják.

5. A tüzelőanyag-cellák elvi működése és felépítése
5.1. A tüzelőanyag-cellák típusai és teljesítménytartományai
A tüzelőanyag-cellák különböző típusait, bár elvileg tetszőlegesen kicsi vagy nagy is építhető belőlük, más-más
teljesítménytartományban használják. A különböző használat, bár alapvetően visszavezethető a Ragone-féle
(2.3.2.4. ábra) és energiasűrűség (2.3.2.2. ábra) diagramokra, egyik meghatározó tényezője a kiszolgálórendszer
bonyolultsága és vezérlési nehézségei.
A metanolos cellák (lásd 3.4.1. fejezet) nagyon egyszerűek, nem kell hozzájuk különösebben nagy
kiszolgálóegység. A metanol magas energiasűrűsége pedig lehetővé teszi a folyamatos működést. Viszont a
katalizátor anyaga drágább és a teljesítménysűrűsége kicsi. Ezért leginkább pár száz wattos rendszereket
építenek belőlük, ahol a hordozhatóság miatt fontos az egyszerűség.
A hidrogénüzemű protoncserélő membrános cellákhoz viszont szükséges a levegő folyamatos utánpótlása, a
hidrogén adagolása és a biztonsági funkciók kialakítatása (hidrogénszenzor stb.). Mivel kicsiben a
kiszolgálórendszerek többe kerülnek, mint maga a tüzelőanyag-cella, ezért inkább a nagyobb egységek
preferáltabbak. Azaz 1–100 kW-os rendszereket építenek belőlük. Újabban azonban a Ballard és a First Energy
épített egy 1 MW-os hordozható rendszert is.
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A nagyobb hőmérsékletű rendszerek folyamatos működést igényelnek, mivel a hőingadozás tönkreteheti a
kerámiát, illetve a rendszer felfűtése sok energiát emészt fel. Azok az alkalmazások pedig, amelyek a
folyamatos energiaellátást igénylik, jellemzően az ipari alkalmazások 200 kW felett.
Az egyes FC-típusok általi teljesítménytartományokat és alkalmazási területeiket az 1.5.1.1. ábra foglalja össze.

1.5.1.1. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium

5.2. A tüzelőanyag-cellák felhasználási területei
A tüzelőanyag-cellákat bár minden olyan helyen, ahol elektromos energiára és hőre szükség van, lehetne
alkalmazni, de a jelenlegi gazdaságossági mutatók miatt csak szűkebb területeken alkalmazzák őket. A
legfontosabb alkalmazásokat az alábbi táblázat tartalmazza.

1.5.2.1. ábra
Az 1.4.2.2. ábrán bemutatott legsikeresebb alkalmazás az űrkutatási felhasználás. Sajnos a Bacon-féle cella a
földi gyakorlatban nem valósult meg, de számos más területen áttörést jelentettek a tüzelőanyag-cellák
alkalmazásai.
A legnagyobb érdeklődés a tüzelőanyag-cellák járműipari alkalmazását övezi. Több autógyár is letette a voksát
a hidrogén protoncserélő membrános tüzelőanyag-cellák mellett, és gőzerővel fejlesztenek is; az
44
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

HTC: háttér és elméleti alapok

autóbuszgyártók szintén a PEM típusú TC-ket alkalmazzák. Ilyen elkészült járművek – amelyekből már kis
sorozatot is legyártottak, és javarészt hírességekkel tesztelik – a Honda Clarity, Mercedes F-Cell, GM Equinox,
KIA stb. Az 1.5.2.2. ábra egy Mercedes B-Class jármű szerkezetét mutatja be, és az egyes berendezések
elhelyezkedését a járműben.

1.5.2.2. ábra Forrás: http://fuelcell.hu/
Fontos változás, hogy szemben a normál járművekkel az energiatároló és energiaátalakító (tüzelőanyag-cella) a
jármű alvázában kapott helyet, azzal szerves egységet képez. Egy jármű 5–6 kg hidrogénnel, amit a
nagynyomású hidrogéntartályában tárol, kb. 400–500 km megtételére képes. Bár energiában kevesebbet tárol a
palackokban, mint fosszilis társai, de 2-3-szor jobb, nagyobb5 hatásfokkal képes kiegyenlíteni a hidrogén
alacsony térfogati energiasűrűségét (vö.2.3.2.2. ábra).

5.3. A tüzelőanyag-cellák felépítése I. – általános felépítés
Az összes tüzelőanyag-cella, akárcsak az akkumulátorok vagy akár az elektrolit kondenzátorok, fizikailag
nagyon hasonlóan épülnek fel. Két elektródból és az őket elválasztó elektrolitból/dielektrikumból állnak. Ez az
egyes tüzelőanyag-cellákban más és más lehet, mint ahogy azt az 1.5.3.1. ábra mutatja. Azonban van egy nagy
különbség a fizikai elven töltéselválasztással működő kondenzátor és a tüzelőanyag-cellák között: a
tüzelőanyag-cellákban kémiai reakció szolgáltatja az elektromos áramot és a kapcsok között mérhető
feszültséget. A tüzelőanyag-cella addig működik, amíg egyrészt üzemanyagot, másrészt viszont oxidálószert
vezetünk az elektródokhoz. Ekkor az anódon (negatív elektródon) oxidáció, azaz a tüzelőanyag égése, a
katódon, azaz a pozitív elektródon az oxidálószer redukciója zajlik. A redukció és az oxidáció, avagy
5

http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine
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redoxireakció tulajdonképpen a tüzelőanyag égését jelenti, és egy bruttó reakcióval jellemezhető, mint például a
hidrogén-oxigén reakciója:
2H2 + O2 => 2H2O (0.15)
Ez a bruttó reakció az anódon elektronleadást a katódon elektronfelvételt jelent. A reakció akkor játszódik le
elektrokémiai körülmények között, ha az elektronokat az anódról a katódra vezetjük, azaz rövidre zárjuk a cellát
(természetesen valamilyen fogyasztóval vagy ellenálláson keresztül). Ekkor az elektronokkal elektromos munka
végezhető a (0.11) összefüggés alapján (szabadenergia). Tehát a két félcella-reakció:
Anódon: 2H2 => 4H+ + 4e- Katódon: O2 + 4H+ + 4e- => 2H2O (0.16)
A félcella-reakciókból is látható, hogy az elektromos áram csak akkor tartható fent, ha a keletkezett kationok,
jelen esetben protonok, áramát is fenntartjuk. Erre szolgál az elektrolit, amely egyszerre ionvezető, de
elektronszigetelő is. Ugyanis, ha nem ez lenne, akkor a hidrogén és az oxigén közvetlenül egyesülne a bruttó
reakcióban és nem tudnánk elektromos munkát végezni.
A tüzelőanyag-cellák fő folyamatai és ennek megfelelő felépítésük:
1. Tüzelőanyag és oxidálószer bevezetése
2. Elektromos és ionvezetés
3. Elektrokémiai reakció, töltésátlépés
4. Végtermékek elvezetése

1.5.3.1. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium

5.4. A tüzelőanyag-cellák felépítése II. – a protoncserélő
membrános tüzelőanyag-cella
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A legelterjedtebb tüzelőanyag-cella a protoncserélő membrános tüzelőanyag-cella. Bár a felépítése szinte
teljesen megegyezik az 1.5.3.1. ábrán bemutatott esettel, az egyes részegységeket külön-külön is bemutatjuk.

1.5.4.1.
ábra
Forrás:
SGL
weboldalhttp://www.sglgroup.com/cms/international/home/index.html?__locale=en

Group

A protoncserélő membrán alapú tüzelőanyag-cella az 1.5.4.1. ábrán bemutatott elemi cellákból épül fel.
Jellemzője, hogy az áramlási csatornákat valamilyen elektronvezető anyagban –például grafit vagy korrózióálló
fémlap – alakítják ki. Azaz egyben elektromos és gázvezetők is. Az elemi cellákból épül fel a cellaköteg, vagy
más néven a stack, amelyek az előbbi kétfunkciójú lapokkal érintkeznek (1.5.4.2. ábra).
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1.5.4.2. ábra Forrás: SGL Group http://www.sglgroup.com/cms/international/home/index.html?__locale=en
Az egyik cella pozitív kapcsa a másik cella negatív kapcsa is egyben. Ezért ezeket az elválasztó lapokat
bipoláris lapoknak hívják. A stack minden elemi cellájába be kell vezetni a reaktánsokat, jelen esetben a
hidrogén- és oxigéngázt, ami a stackbe és a bipoláris lapokba vágott gyűjtőcsatornákon történik.
A bipoláris lapok között található a membrán-elektród rendszer, ami két katalizátorrétegből és a protoncserélő
membránból épül fel. A protoncserélő membrán a szélein meg van erősítve, és ki van vágva a hely a gázgyűjtő
és -elosztó csatornáknak. A membrán-elektród rendszer – ezt membrán-elektród együttesnek (angolul: MEA) is
nevezik – a tüzelőanyag-cella lelke, itt történik meg az elektrokémiai reakció és a töltésátlépés.
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1.5.4.3. ábra

5.5. A tüzelőanyag-cellák felépítése III. – a membrán-elektród
rendszer
Egy iparilag is számottevő energiát szolgáltató tüzelőanyag-cellához szükség van három fázis egyidejű
érintkezésére és pórusos, nagyfelületű, katalitikus elektródokra. Az ilyen tüzelőanyag-cellák működése67,
felépítése8 és gyártása9 röviden az alábbiak alapján foglalható össze. A tüzelőanyag-cella elemi cellája a
membrán-elektród rendszer (membrane electrode assembly, továbbiakban MEA), amit az 1.5.5.1. ábrán
láthatunk.

1.5.5.1. ábra Forrás: Fuel Cell Hungary Kft.
A MEA legkülső része pórusos szénszövet (1.5.5.2. ábra) vagy szénpapír, amit gázdiffúziós rétegnek (Gas
Diffusion Layer, továbbiakban GDL) neveznek. Befelé haladva a GDL után a katalizátorréteg következik
(Catalyst Layer, a továbbiakban CL).

S, Srinivasan, Fuel Cells From Fundamental to Applications, Springer, New York, 2006.
F. Barbir, PEM fuel cells, Elsevier, USA, 2005
8
J. Larminie and A. Dicks. Fuel Cell Systems Explained. New York, NY: Wiley, 2002.
9
C. S. Spiegel, Designing and building fuel cells, McGraw-Hill, New York, 2007
6
7
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1.5.5.2. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
A MEA gyártását szinte mindenki másképp oldja meg, és ipari titoknak minősül. Mehta és Cooper
összefoglalója alapján 10 a MEA készítésnek két különböző útja van:
1. A katalizátor felvitele a GDL-re (GDE készítés)
2. A katalizátor felvitele közvetlenül a membránra (Catalyst Coated Membrane, a továbbiakban CCM)
A felvitel módja lehet festés, szórás, gőzölés, elektrokémiai leválasztás, szitázás stb. Ezen eljárások mindegyike
más és más rétegszerkezetet eredményez, amelyek döntően befolyásolják az elektród működését. Érdemes
megfigyelni, hogy a Pt katalizátor színe (1.5.5.5. ábra) nem a megszokott fémesen csillogó, hanem olyan fekete,
mint a korom.

1.5.5.5. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
Ezért is szokták a nanopor formájú Pt katalizátort Pt-blacknek nevezni. A gyakorlatban a Pt-tartalom
csökkentése érdekében, a Pt-t szénhordozóra viszik fel. Az ilyen katalizátorokat megkülönböztetésül Pt/C-nek
hívják, bár a katalízist ebben az esetben is a Pt nanorészecskék végzik. A katalizátorporból ezek után egy
összetett réteget készítenek, ami 3 fázist tartalmaz: a Pt/C katalizátort, a protonvezető polimert és a szabad
10

V. Mehta, J. S. Cooper, Journal of Power Sources. 114., 2003., 32–53.
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pórusokat, amiken keresztül a gázok a katalizátor felületére juthatnak. A tüzelőanyag-cella felfedése óta egészen
az utóbbi évtizedig a Pt kizárólagosan alkalmazott katalizátor volt. A Pt/C katalizátorok felfedése óta a Pttartalom jelentősen, 100-ad, illetve 1000-ed részére volt csökkenthető. Sokat kísérleteztek a Pt ötvözeteivel,
mint a platina-palládium vagy ródium. Ezek mind javították a katalízis hatékonyágát, de nem jelentősen. A
fejlesztések másik jelentős iránya a katalizátor mérgeződésének a kiküszöbölése, ugyanis a Pt felületére a szénmonoxid-molekulák megkötődnek, jelentősen csökkentve így a szabad felületek arányát. A Pt-ón ötvözetek
(amiben a Kémia Kutatóközpont ért el jelentős eredményeket) sokkal hatékonyabbnak bizonyultak a szénmonoxid-megkötődés megelőzésében, így nem kellett tiszta hidrogént alkalmazni. Legújabban egy újfajta
katalizátortípussal az ún. platina-bőr katalizátorokkal kísérleteznek, amikor is réz, arany, palládium vagy nikkel
nanorészecskékre egy réteg Pt atomsort visznek fel. Ezekkel a katalizátorokkal akár 10-szer gyorsabb
reakciósebességet is el tudtak érni, amivel a Pt mennyiségét még tovább lehet csökkenteni. Természetesen a
végső cél a Pt nemesfém teljes kiküszöbölése. Ehhez vas-kobalt tartalmú ötvözeteket, szerves molekulákat vagy
nanorészecske formájában különböző hordozókra felvitt vas-kobalt atomokat (például nitrogénnel adalékolt
szén nanorészecskéket) alkalmaznak. Bár a katalízis kezdetben jó vagy jobb, mint a Pt esetében, azonban ezek a
katalizátorok gyorsan elvesztik aktivitásukat. A kutatások nagy iramban folynak a Pt kiváltására, de már a
jelenleg is alkalmazott Pt/C katalizátorok Pt tartalma is elegendően csekély a PEM cellák tömeges
elterjedéséhez.
Amennyiben a katalizátort a GDL-re viszik fel, akkor gázdiffúziós elektródról beszélünk (Gas Diffusion
Electrode, továbbiakban GDE). A GDE a katalizátorral bevont felével a protonvezető membránhoz (szilárd
elektrolithoz) van préselve. A membrán, az alacsony hőmérsékletű PEM cellák esetében szilárd elektrolit
(1.5.5.3. ábra) feladata, hogy elválassza a katódot és az anódot, biztosítsa a protonvezetést, és megakadályozza
az elektronátmenetet, illetve a gázok közvetlen keveredését az anód és a katód között.

1.5.5.3. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
Általában olyan polimert alkalmaznak, amely perfluoro-szulfonsavat (PFSA) tartalmaz protonvezetőként. Az
ilyen vezető polimerek legismertebb képviselője a DuPont terméke, a Nafion™.
Újabban a magasabb hőmérsékletű PEM cellákban polybenzimidazol (PBI) membránokat is használnak. A
PFSA membrán protonikus vezetésében a szulfon-csoportok közötti víz meghatározó szerepet játszik. A vezetés
akkor a leghatékonyabb, ha minden egyes szulfon-csoportot legalább 50 vízmolekula vesz körbe. Ha a membrán
kiszárad, akkor a cella működésképtelenné válik.
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A GDE külső feléhez csatlakoznak a bipoláris lapok (1.5.5.4. ábra), amelyek egyrészt az elektronvezetést
biztosítják, másrészt a gázokat vezetik az elektródhoz a gázcsatornákban (Flow fields, a továbbiakban FF).

1.5.5.4. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
További szerepük az egyes elemi cellák elválasztása, a reakcióhő és a keletkezett víz elvezetése.
A cellareakciók az aktív rétegben játszódnak le, ahol mind a négy reakcióhoz szükséges komponens − a
protonvezető fázis, a katalizátor, az elektromos vezető és a reaktánsok − találkozik. A víz protonvezetésre
gyakorolt kedvező hatásai mellett azonban komoly nehézséget is jelent a tüzelőanyag-cellák teljesítményének
növelésében. Ha a katalizátorréteg túlságosan benedvesedik (flooding) a reakció során keletkezett víz miatt, az
jelentősen gátolja a gázok áramlását és diffúziós túlfeszültséget okoz.

5.6. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
A Solvay belga műanyag, gyógyszer és vegyi anyagokat gyártó vállalat 5 millió eurót fektetett be antwerpeni
üzemébe 2010-ben olyan tüzelőanyag-cella megépítésére, mely képes hajókat, ill. teherautókat energiával
ellátni. Noha nem széles körben, de a tüzelőanyag-cellák jelentős érdeklődésre tartanak számot, és vonzóak a
befektetőknek is, mint alternatív energiaforrások, melyek a hidrogén és az oxigén reakciójával vizet és
elektromosságot termelnek.
A próbaberendezés 1 MW folyamatos teljesítmény biztosítására és 1,7 MW csúcsteljesítményre lesz képes,
jelentette a Solvay. Ilyen tüzelőanyag-cellák használhatók nagyobb járművekben, autókban, buszokban,
hajókban és teherautókban – mondta a vállalat. A Solvay elmondásai szerint a tesztcella elkészítéséhez a Solvay
által gyártott polimereket és a SolviCore – mely 50%-ban a belga fém- és speciális anyagokat gyártó Umicore
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NV/SA vállalaté – elektródjait fogják használni. Az antwerpeni üzem, ahol a próbacellát készítik, a Solvay és a
német BASF közös vállalkozása.
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A. függelék - Fogalomtár a modulhoz
HTC: a hidrogén és tüzelőanyag-cellás technológiák összefoglaló neve (az angol hydrogen & fuel cell
kifejezésből származik)
VER: villamosenergia-rendszer
Mtoe: millió tonna olaj egyenérték. A felhasznált energia mennyiségének egyik gyakran alkalmazott
mértékegysége. A világ jelenlegi (2010-es) energiafogyasztása kb. 12000 Mtoe/év. Átváltása: 1 toe = 41868 MJ.
EROEI: az energetikai megtérülés mutatószáma (energy returned on energy invested). Azt mutatja, hogy
valamely energiahordozó kitermelése vagy előállítása során, egy egységnyi energia befektetésével mennyi
egységnyi energiához jutunk.
US DoE: (US Department of Energy) az USA Energiaügyi Hivatala
GDL: (Gas diffusion layer) gázdiffúziós réteg
MEA: (Membrane-electrode assembly) membrán-elektród együttes
CL: (Catalyst layer) katalizátorréteg
elektrokatalizátor: gyorsítja az elektródfolyamatot, úgy hogy közben a reakcióban nem használódik el
hármas határfelület: (triple-phase boundary) az elektródreakció ott játszódik le, ahol a katalizátor, az elektrolit
és a gázfázis találkozik
gázelem: a tüzelőanyag-cella első neve
membrán-elektród rendszer: a tüzelőanyag-cella lelke, ahol a kémiai energia elektromos energiává alakul át
protoncserélő membrán: olyan szilárd elektrolit, amely a protonokat vezeti, de a gázokat és az elektront nem.
Elválasztja az anódot és a katódot.
SZET: szivattyús tározó erőmű
CAES: (compressed air energy storage) komprimált levegővel működő energiatárolási rendszer
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2. fejezet - A tüzelőanyag-cellák és
rendszereik
1. A tüzelőanyagcella-rendszer és üzemanyagaik
1.1. Az FC stack felépítése, működése I.
A protoncserélő membrános tüzelőanyag-cellák elemi cellájának általános felépítését az 1.5.4.1. és 1.5.4.2.
ábrák mutatják. Ebben a fejezetben részletes bemutatjuk a protoncserélő membrános tüzelőanyag-cellák és
rendszereik felépítését.
Az elemi cellákat a stack (cellaköteg) foglalja magába. A stack fő részei:
1. Véglap
2. Áramszedő kapcsok
3. Szigetelőlapok
4. Bipoláris lapok
5. Membrán-elektród rendszer
6. Elektromos áram szigetelők

2.1.1.1. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
Az egyes elemeket pontosan egymásba illesztve kell összerakni, ügyelve a megfelelő elektromos kontaktusokra
és a gáztömörségre. Az egyes rétegek legkisebb elcsúszása is súlyos biztonsági kockázatot jelenthet a
hidrogénszivárgás miatt. Mivel az egyes egységek sokszor nagyon vékonyak (100–300 µm), ezért a gépesítés
elég bonyolult folyamat.
A gázszigetelők lehetnek lap (2.1.1.2. ábra) vagy Ó-gyűrű kivitelűek.
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2.1.1.2. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
Mivel a bipoláris lapok nagyon törékenyek, a szigetelők, ha nem illeszkednek pontosan, elrepeszthetik azokat.
Ezért a tömítés keménységének (shore) elegendő lágynak kell lennie, hogy ne repessze el a bipoláris lapot, de
elegendően keménynek is, hogy kibírja a mechanikai feszültségeket, és ne nyúljon meg túlságosan a
tüzelőanyag-cella hőtágulása következtében, amely sokszor szakadáshoz is vezethet. Bár a szakadás csak egy
kis részét érinti a szigetelőnek, azonban egy vékony repedés is a gáztömörség elvesztését okozhatja.
A rétegek összeillesztése után az áramszedők és a véglap (2.1.1.3. ábra) elhelyezése és a megfelelő és pontos
összehúzása következik.
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2.1.1.3. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
A véglapon és az áramszedőn furatok és csatornák találhatók. Bár a legtöbb egyéb alkalmazásnál a
berendezések tömörsége növelhető az alkalmazott összehúzó erő növelésével, a tüzelőanyag-cellák esetében ez
a MEA károsodásához, illetve a pórusok elzáródásához vezethet. Összességében tehát a kellő összehúzó erő
megtalálása sorozatos kísérleteket és teszteket igényel.

1.2. A protoncserélő membrános tüzelőanyagcella-rendszer
felépítése
Egy tüzelőanyag-cella stack nem működhet magában, hanem különböző eszközökkel biztosítani kell a működés
feltételeit. Szükség van:
1. levegőkompresszorra,
2. vízkeringető szivattyúra,
3. hidrogénszelepekre,
4. nyomásátalakítóra és
5. különböző vezérlőegységekre és szenzorokra.
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2.1.2.1. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
A 2.1.2.1. ábra mutatja az egyes eszközök egymáshoz való viszonyát. A tüzelőanyagcella-mérés vezérlésének
két kritikus kérdése van, az egyik a tüzelőanyag- és oxidálószer-ellátás. A másik kritikus a rendszer hűtése és
hőszabályozása. A hűtésére két módszert alkalmaznak:
1. vízhűtés
2. léghűtés (legtöbbször nyitott katódos változatban)
A vízhűtésű stack pontosabban szabályozható, azonban az áramlási csatornák kialakítása bonyolultabb feladatot
igényel, mivel be kell tervezni a vízhűtés csatornáit is. Ebben az esetben a víz egy átmeneti víztárolóból egy
keringető szivattyú segítségével áramlik a stackbe, ahol a gyűjtőcsatornák osztják szét a hűtővizet az egyes
elemi cellák között. A stackből a meleg víz egy hőcserélőbe kerül, ahol vagy a környezetbe, vagy pedig
hasznosításra kerül. Ez utóbbi esetben kogenerációról beszélünk, ami csak vízhűtéses stackben oldható meg
kellő hatékonysággal.
A léghűtéses, nyílt katódos rendszerben az oxidálószer (levegő) és a hűtőközeg ugyanaz. A rendszer mind az
áramlási csatornák kialakítása, mind a szabályozás területén egyszerűbb, azonban a hő itt egyértelmű
veszteségként jelenik meg, és a belépő levegő szűrése is nehezebben oldható meg. A túl sok levegő alkalmazása
pedig a protoncserélő membrán kiszáradását okozhatja.
A következő tervezési szint a konkrét alkalmazás szintje. Itt figyelni kell arra, hogy mik a felhasználók igényei.
Például egy kültéri szünetmentes áramforrás esetén meg kell oldani a hidrogén biztonságos tárolását, a
tüzelőanyag-cella hidegindítását és a legfontosabbat, a megfelelő feszültség- és áramszint biztosítását.
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2.1.2.2. ábra Forrás: http://fuelcell.hu/
Ehhez szükség van egy feszültségstabilizátorra és egy átmeneti puffertárolóra (akkumulátor), ami át tudja
hidalni és ki tudja simítani az indulást és a hirtelen teljesítményugrásokat. A vezérlést ki kell egészíteni a
hidrogén (vagy egyéb tüzelőanyagok) fogyását mérő és cseréjére figyelmeztető rendszerrel. Ezt hidrogén
esetében legtöbbször nyomásméréssel (illetve a pontosság kedvéért) hőmérsékletméréssel lehet a
legegyszerűbben megoldani.

1.3. A tüzelőanyagcella-rendszer felépítése: kompresszor és
egyéb kiegészítők
A teljes rendszert egy gyakorlati példán keresztül a HY-GOTM 2.0, az első Magyarországon tervezett és
kivitelezett hidrogén tüzelőanyag-cellás jármű példáján keresztül mutatjuk be.

2.1.3.1. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
Különlegessége, hogy az előbbiekben levezetett elvek és a modellekkel optimalizált szerkezeti, méretbeli
paraméterek alapján alakították ki.
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A jármű fő részegységei:
1. A jármű vázszerkezete, ami egy 3 kerekű segédmotor-kerékpárnak minősíthető
2. Hidrogéntároló és -ellátórendszer
3. Elektronika és vezérlés
4. Tüzelőanyag-cella
A kisjármű elöl egy kormányzott, hátul két hajtott kerékkel rendelkezik. Oldalról félig zárt karbonszálas
merevített karosszériát, felül plexitetős borítást kapott.
A teljes jármű elektromos hajtású, amit két eszköz biztosít, a zselés ólom-savas akkumulátor és a hidrogén
tüzelőanyag-cella.
A járműnek meg kell felelnie a közúti közlekedés minden szabályának, úgy kell felkészíteni, hogy segédmotor
kategóriában közúton közlekedhessen minden további engedély nélkül.
A jármű összeállítása során az energiatakarékosságra törekedve alkalmazták a technika állása szerint általánosan
rendelkezésre álló eszközöket. A váz alumínium és karbonszálas elemekből épül fel.
A minél kisebb járműsúly elérése érdekében a HY-GO létra alváza 50x50x3-as alumínium szelvényekre épül.
Az első futómű szabványos motorkerékpár-mellső villa acélvázzal, amely szereléssel épül be az alvázba. A
hátsó felfüggesztés ún. torziós rugózású futómű, amely egyrészt szintén szereléssel kapcsolódik az alvázhoz,
másrészt egy karimán keresztül kapcsolódik az agymotor állórészéhez. A felépítmény elemei hosszú szénszálerősítéses, epoxy bázisú kompozitból készülnek:
1. két oldalfal az ajtónyílásokkal,
2. hátsó felnyitható ajtó,
3. kerékburkolatok,
4. egyéb beltéri burkolatok.
Az elektromos hajtás alkotóelemei:
1. Motor: 2 db 3 fázisú, 90% hatásfokú, együttesen 2 kW teljesítményű, kerékagyba épített HUB motor, mely
inverz üzemmódba kapcsolva a fékezési energiát elektromos energiává alakítja.
2. 2 db elektronikus szabályozó, melyek a „gázkar” által vezérelten fokozat nélkül szabályozzák az
elektromotorok teljesítményét, és visszatáplálják a fékezés energiáját az akkumulátorokba.
3. 12 V 20 Ah kapacitású akkumulátorokból összeállított 48 V kapocsfeszültségű akkumulátortelep, mint
puffer-energiatároló
4. Tüzelőanyag-cella, mely hozzávetőleg 2 kW teljesítmény leadására képes, a szabályozó elektronika
gondoskodik az akkumulátorok folyamatos utántöltéséről.
5. Metal-hidrid hidrogén palackok
A rendszer működését a VI. Alternatív Hajtású Járművek Versenyén (AHJV) tesztelték. A verseny másfél órája
alatt mostoha időjárási körülmények között regisztrálták folyamatosan a rendszer állapotát. Az alkalmazott
hidrogéntároló érdekessége, hogy alacsony nyomáson a palackba töltött metal-hidrid (FeTix) ötvözet
adszorbeálja a hidrogént. Így ugyan sok hidrogént képes megkötni, de a deszorpció sebessége nagyban függ a
hőmérséklettől. Mivel azonban a deszorpció közben hőt von el a környezetétől, a palackot folyamatosan
melegíteni kell. Ezért (is) vízhűtéses TC-t alkalmaztak, és a TC által termelt hőt egy vízkörön keresztül jutatták
el a palackhoz. A hőmérséklet és a hidrogénszint közötti kapcsolatot mutatja a következő ábra.
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2.1.3.2. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
Az ábrán látható, hogy a kezdetben teli palack nyomása az első pár percben rohamosan csökken. Ekkor a HYGO alapjáraton állt a startvonalnál. A verseny megindulása után a nagyobb teljesítmény hatására a TC-k
folyamatosan melegedtek, és eközben hőt szolgáltattak a palacknak is, amelynek következtében a palackban
folyamatosan nőtt a nyomás, annak ellenére, hogy kb. 10 l/perccel folyamatosan felhasználásra került a
hidrogén.
Később természetesen a hidrogénfogyás a nyomáson is érezhető volt, és a nyomás folyamatosan csökkent.
Elérve a palack töltöttségének a felét a nyomás jóval nagyobb mértékben csökkent, és a verseny végére a légkör
szintjére csökkent: a hidrogén teljesen elfogyott.
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2.1.3.3. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
A 2.1.3.3. ábra mutatja a stack kapocsfeszültsége és az elemi cellák feszültségeit a működés első pár percében,
amikor a rendszer még nem érte el az üzemi hőmérsékletét. A hirtelen feszültségemelkedések előtt az anód oldal
víztelenítése történt meg, a hidrogénszelep időszakos kinyitásával (purge). Ez sajnos hidrogén veszteséget
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jelent, de enélkül a stack feszültsége a nullára esne, mivel a járatokat és a pórusokat elárasztaná a működés
során keletkező víz. Az ábrán az is jól látható, hogy a stack feszültségeséséért a celláknak csak egy kis része
felelős, nevezetesen azok, amelyek a szélén voltak. Ennek a magyarázata, hogy stack szélein kisebb a
hőmérséklet (főleg a működés elején), ezért ott több víz kondenzálódik, így hamarabb eltömi a pórusokat.
Természetes igény, hogy minél kevesebb hidrogént engedjünk a légkörbe, ehhez azonban meg kell értenünk és
következtetni kell tudnunk a TC működési körülményeire. Ehhez a tranziensek megértése kulcsfontosságú,
hiszen a stack szinte még akkor sincs nyugalomban, amikor a leadott áram állandó.

1.4. Az FC típusok üzemanyagai, tüzelőanyag-flexibilitás
Az elektrokémiai átalakítás szempontjából leghatékonyabb üzemanyag a hidrogén. Ugyanakkor a hidrogén,
mivel a legkönnyebb gáz, hatékony tárolása komoly problémákat vet fel. Célszerű a hidrogént vegyületekben
tárolni és a felhasználás helyén és idejében felszabadítani. A két előny kombinálására több lehetőség is
rendelkezésre áll:
1. Metal-hidrid tárolás (Lásd: 1.3.2. A hidrogén tárolása kötött állapotban című fejezet)
2. Kémiai hidridek
3. Szénhidrogének, fosszilis és megújuló (metanol) reformációjával
Kémiai hidridek, mint a nátrium-borohidrid (NaBH4), jelentős mennyiségű hidrogént tudnak tárolni, amely víz
hatására távozik a rendszerből, az alábbi reakció alapján:
NaBH4 + 2H2O = 4H2 + NaBO2 (0.1)
Ebben az esetben a tüzelőanyag-cella által termelt víz szolgáltatja a reakcióhoz a másik alapanyagot.

2.1.4.1. ábra Forrás: Jadoo Power Inc.
A víz meglehetősen stabil, ezért ez a reakció spontán csak katalizátor (kobalt-klorid) jelenétében játszódik le. Fő
hátránya, hogy a tároló nem tölthető reverzibilisen, csak cserélhető és az alapanyag igen drága.
Hidrogént lehet szénhidrogénekből reformer (2.1.4.2. ábra) segítségével is előállítani, ennek lényege, hogy a
szénhidrogént termikus katalízis során bontják, aminek hatására hidrogén, szén-monoxid és szén-dioxid
keletkezik (hasonlóan a pirolízishez).
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2.1.4.2. ábra Forrás: http://fuelcell.hu/
A végterméket azután palládium vékonyréteggel bevont acélcsövekbe vezetik, amely csak a hidrogént engedi át.
Az így tisztított hidrogént ezután közvetlenül be lehet vezetni tüzelőanyag-cellába. A keletkezett hőt pedig
hőcserélőkön keresztül hasznosítani lehet. Előnye, hogy a dízel üzemanyagnak igen nagy az energiasűrűsége,
viszont a két rendszer egybeépítése, szabályozása a rendszertechnika oldaláról nehezebben kezelhető, és a
hirtelen teljesítményváltozásokat nem tudja követni.

1.5. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
Londonban a Waste2Tricity konzorcium egy új plazma alapú szemételgázosítási eljárásból állítana elő
hidrogént, évente több ezer tonna szeméttől szabadítva meg így a nagyvárost. Az eljárás második nagyobb
szakaszában az első szakaszban keletkező hidrogént lúgos tüzelőanyag-cellákban alakítanák át elektromos
energiává, amivel az elektromos energia kihozatalát több mint 50%-kal növelnék meg a hagyományos
technológiákhoz képest. Az eljárás során keletkezett hőt a háztartások fűtésére és a melegvíz-ellátásra is fel
lehet használni.
A módszer mind gazdasági, mind pedig környezetvédelmi szempontból is jobb lehet, mint a jelenleg is
alkalmazott hulladékfeldolgozó eljárások, mivel mindamellett, hogy megszabadítja a várost a lerakókban
halmozódó hulladék egy részétől, a villamosenergia-ellátáshoz is jelentős mértékben hozzájárul.
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2.1.4.3. ábra Forrás: http://waste2tricity.com//

2. A tüzelőanyag-cellák gyakorlata
2.1. A tüzelőanyag-cellák mérése és jellemzése
A tüzelőanyag-cellák mérésére, jellemzésre egy speciális mérőműszert alkalmaznak 1.

2.2.1.1. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
A műszer háromféle elektrokémiai mérést tud kezelni:
1. Tafel-féle mérés: a kapocsfeszültséget vagy az áramot előre megadható lépcsők szerint változtatja, majd
minden egyes lépcsőn megadható ideig (10–30 sec) tartja a kapocsfeszültséget vagy az áramot, és ezután rögzíti

1

http://www.fuelcelltechnologies.com/fuelcell/products/test_stations.asp
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az értékeiket. Ezt a mérési módot V-I görbéknek nevezzük (2.2.1.2. ábra). Ez a tüzelőanyag-cellák általános
mérési elve.

2.2.1.2. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
2. Élettartam vizsgálatok, amikor hosszú időn keresztül (1 óra – 1 hét) a feszültséget vagy az áramot egy
megadott szinten tartja, és rögzíti az időbeli változásukat. Mindkét mérés során a műszer képes meghatározni a
tüzelőanyag-cella ohmikus ellenállását a nagyfrekvenciás impedancia (2 kHz) valós részéből. A mérések
nyomon követését megkönnyítendő a műszer kiszámolja az áram- és potenciálértékekből a tüzelőanyag-cella
teljesítményét.
3. Az impedancia-spektrumokat az áram szinuszos perturbációjából számítja ki 10 kHz–1 Hz
frekvenciatartományban.
A műszert egy LabVIEW-ban írt program segítségével számítógépről lehet vezérelni.
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2.2.1.3. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
Minden fontos beállítást – a nyomást, az áramerősséget, a hőmérsékletet, a feszültséget, a reaktánsok anyagi
minőségét, a nedvesítést – be lehet állítani a kezelőfelületen keresztül, valamint innen vezérelhetők a mérések is.
A tüzelőanyag-cellákban több potenciált is mérhetünk, mivel egy tüzelőanyag-cella több elemi cellából épül fel.
Ezért érdemes megkülönböztetni a stack feszültséget, amit a gyakorlatban kapocsfeszültségnek hívnak, és a
stacket alkotó elemi cellák feszültségét, amelyet cellafeszültségnek hívnak. Bár a stack feszültség minden egyes
esetekben az elemi cellák feszültségeinek az összege, a stack feszültség nyugalma nem feltétlenül jelenti az
elemi cellák feszültségeinek a nyugalmát is, továbbá az egyes elemi cellák feszültsége mindig különbözik
egymástól. A tüzelőanyagcella-mérések során mért áramot az aktív réteg geometriai területére adják meg, és az
áramsűrűségeket ábrázolják. A kapocsfeszültségből és az áramsűrűségből meghatározható a tüzelőanyag-cella
teljesítménysűrűsége.

2.2. A tüzelőanyag-cellák jelleggörbéi (I-U) és magyarázata
A pórusos elektródokat leíró egyenletek bonyolultabbak, mint a síkelektródok esetén alkalmazottak: (0.14)
egyenlet. Viselkedésükre általánosságban nem lehet analitikus megoldást találni. Perry és társai bevezették az
aszimptotikus megoldás fogalmát 2, amelyben kimutatták, hogy a tüzelőanyag-cellák polarizációs görbéinek
logaritmikus ábrázolása során nyert különböző Tafel-meredekségek nem (1.4.4.1. ábra) a reakciómechanizmus
változására utalnak, hanem a transzportfolyamatok gátoltságára, mint a protonmigráció vagy a -diffúzió. A
Tafel-meredekség az áram növekedésével mindig megduplázódott, ahogy az egyes részfolyamatok elérték az
adott transzportfolyamat határáramát.

2

M. L. Perry, J. Newman, E. J. Cairns, J.: Electrochem. Soc., 145., No.1, 1998., 5-15
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2.2.2.1. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
Gyenge 3 a dimenzióanalízis segítségével megkereste egy ilyen bonyolult rendszerben is az aszimptotikus
megoldásokat, és azt tapasztalta, hogy a kinetikai Tafel-meredekség tetszőleges mértékben változhat, azaz
nemcsak kettő- és négyszeresére, hanem ha egyéb folyamatokat, mint a gázok áramlását a csatornákban vagy
nedvesedést is figyelembe vesszük, akkor többszörös vagy tört mértékű megváltozása is lehet a látszólagos
Tafel-meredekségnek.
A hőmérséklet hatását a cellapotenciálra a 2.2.2.2. ábra szemlélteti. A hőmérséklet növelése gyorsítja a
cellareakciókat, ezért növekszik a cellapotenciál. Azonban az is látszik, hogy nagy áramsűrűségeknél a
keletkező víz elzárja a pólusokat, amely a cellapotenciál gyors csökkenéséhez és esetleges fluktuációjához
vezet.
A Henry-törvény szerint a gázok parciális nyomásukkal egyenes arányban oldódnak az elektrolitban (Nafion),
vagyis, ha megnöveljük a nyomást, akkor több oxigén, illetve hidrogén fog oldódni az elektrolitban, így
megnövekszik a reakcióban résztvevő anyagok koncentrációja is a katalizátor felületén. Ezért növekszik a
cellapotenciál a nyomás növelésével. Nagyobb nyomáson nagyobb a reakciósebesség is, több víz keletkezik,
amely eltömítheti a pórusokat, amelyre a V-I görbéken tapasztalt hiszterézisből lehet következtetni (2.2.2.2. ábra
80°C).

3

E. L. Gyenge: Journal of Power Sources. 152., 2005., 105-121
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2.2.2.2. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
A Nafiontartalom hatását a 2.2.2.3. ábra szemlélteti. A 14%-os Nafiontartalomhoz tartozó teljesítménygörbék
alatta vannak a több Nafiont tartalmazóknak. Ekkor még túl kevés ionomer van a rétegben, nem tudja kellően
kitölteni a pórusokat, így nincs meg mindenhol a kapcsolat a katalizátor és a membrán között. A 30 és 50%-os
Nafiontartalomhoz tartozó görbék gyakorlatilag azonosnak tekinthetők. A 14%-os Nafiontartalomhoz képest a
30 %-os nagyobb teljesítményt képes leadni, azonban az 50%-os Nafiontartalom esetében már a negatív hatások
dominálnak, ezért az 50%-os MEA által leadott teljesítmény már nem növekszik. A 35%-os Nafiontartalomhoz
tartozó görbe végig a többi felett fut. Mivel az irodalomban 30–40% között írják az optimális Nafiontartalmat,
ezért ez az eredmény megfelel az elvárásoknak, Sasukimar mérései szerint 0,1 mgcm-2 Pt felvitel esetén az
optimális arány 38%.

2.2.2.3. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
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2.2.2.4. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium

2.3. Tüzelőanyag-cellák, akkumulátorok és szuperkapacitások
összekapcsolása
A 2.3.2.4. ábra azt mutatja, hogy a nagy teljesítmény és nagy energiasűrűség nem érhető el egy rendszer
alkalmazásával. Ezért legtöbbször több rendszert kapcsolnak össze.

2.2.3.1. ábra Forrás: F-cell fórum, Stuttgart
A 2.2.3.1. ábra jól mutatja, hogy lehet összekapcsolni egy tüzelőanyag-cellát és egy szuperkapacitást. A
szuperkapacitás képes kiszolgálni a 30–60 másodperc alatti extra teljesítményigényt, és jó hatással van az 1-2
másodperc hosszú hirtelen teljesítményváltozásokra is, mint ami egy elektromos készülék bekapcsolásakor
történik.
Egy hibrid rendszert nem lehet összekapcsolni közvetlenül, hiszen az egyes elemek eltérő feszültségen lehetnek,
ezért úgynevezett DC-DC konvertereket alkalmaznak, amely vagy alacsonyabb feszültségről egy magasabbra
feszültségre, vagy ellenkezőleg stabilizálja a kimeneti feszültséget. A DC-AC konverter a motor forgó mágneses
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mezejének megfelelő formába konvertálja az energiát. A két rendszer együttműködését a következő ábra
mutatja.

2.2.3.2. ábra Forrás: F-cell fórum, Stuttgart
A felső ábra a jármű sebességét mutatja az idő függvényében. Gyorsításkor a többletenergia a
szuperkapacitásokból (alsó ábra zöld vonal) jön, míg lassításkor a regeneratív fékezésnek köszönhetően a
szuperkapacitásokban tárolódik (negatív áram). A tüzelőanyag-cella pedig a folyamatos haladáshoz, illetve a
szuperkapacitások töltéséhez szolgáltatja az energiát.

2.4. A tüzelőanyag-cellás rendszerek üzemeltetési lehetőségei
A tüzelőanyag-cellák fejlesztése és üzemeltetése nem triviális feladat. Nem elegendő lecserélni például a
gépjárművek meghajtását robbanómotorról tüzelőanyag-cellára és elektromos motorra. Egy komplex rendszer
tervezésénél figyelembe kell venni a tüzelőanyag-cella méretét (hidrogénfogyasztását), a feltöltés gyakoriságát
és a hidrogéntermelés technológiáját (költségét). Mindezt pedig úgy kell megtenni, hogy gazdaságosan lehessen
üzemeltetni, azaz profitot is termeljen. A következőkben egy városi hidrogén tüzelőanyag-cellás járműflotta
gazdasági adatait számítjuk ki, beleértve a hidrogéntermelés és az üzemeltetés lehetőségeit.
A flotta változó költségeit alapvetően a hidrogénfogyasztás határozza meg. A hidrogénfogyasztást pedig a
tüzelőanyag-cella mérete, illetve a napi megtett távolság befolyásolja. A járműflotta bevételeit az eladott
menetjegyek vagy a km, illetve időarányos használati díjak jelentik. Azaz minél többet megy a flotta, annál több
bevételt is generál. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben sok hidrogén is szükséges az üzemeltetéshez, azaz a
költség is nagyobb. Mint minden üzleti modellben, ebben az esetben is létezik egy gazdasági optimum méret.
Ennek az optimumnak a kiszámításához figyelembe kell vennünk a járművek és a hidrogén-infrastruktúra
kialakításának a költségeit is, amiket a következő elvek alapján lehet meghatározni. A hidrogén előállításához
elektrolízist választottunk, hogy a víz bontásából keletkező oxigént is fel tudjuk használni (értékesíteni), például
kórházak oxigénellátásához. Azaz a bevételek a menetdíjak és az oxigén értékesítéséből származnak.
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A flotta hidrogénfogyasztásából és az egyes hidrogéngenerátorok termeléséből meghatározható az elektrolizálók
darabszáma, így az összköltsége, ami a beruházások közt szereplő legnagyobb tétel. A fajlagos adatok között
szerepel a járművekbe épített tüzelőanyag-cellák mérete, ami jelentős mértékben befolyásolja a jármű árát. Az
így kapott összeget felszorozva a flotta méretével megkapjuk a járműpark beszerzési értékét.
A járművek feltöltéséhez szükséges egységek számát valószínűségi alapon lehet meghatározni. A járművek
átlagos városbeli sebességéből, napi üzemidejéből és a feltöltések időtartamból kiszámítható, hogy pontosan
mennyi hidrogénkútra van szükségünk a flotta napi szintű ellátásához. A hidrogénkutak és az elektrolizálók
árához az infrastruktúra kialakításának egyéb költségeit is hozzá kell számolni: a gáztartályokat és a
kompresszorokat, illetve a hőcserélő berendezéseket. A méretgazdaságosság és a megtérülés elemezhető az
egyes változó költségek változtatásával, mint a flotta mérete, a járművek kihasználtsága (értékesített órák száma
/ 24 óra), vagy a fajlagos költségekből, mint a hidrogén költsége, a tüzelőanyag-cella hatásfoka, a viteldíj és az
oxigén ára.

2.2.4.1. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
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2.2.4.2. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium

2.2.4.3. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
A 2.2.4.1. és 2.2.4.2. ábrák elemzéseiből jól látszik, hogy a gazdasági megtérülésre a flotta mérete és
kihasználtsága hat a leginkább. A tüzelőanyag-cella mérete bár kezdetben jelentősen befolyásolja a gazdasági
eredményeket, logaritmikusan változik, így a hatása kisebb nagyobb teljesítményeknél. Minél nagyobb flottával
tudunk számolni, annál kedvezőbbek a gazdasági mutatók, azonban 200 darab felett már nem kapunk
kedvezőbb értéket, itt elértük a méretgazdaságosság határát. A tüzelőanyag-cella hatásfoka furcsa módon
kevésbé befolyásolja az üzleti eredményeket. Ebben az esetben kimutatható, hogy egy kicsivel rosszabb cella
kisebb bekerülési költsége (kevesebb Pt felvitel miatt) és a kevésbé hatékony működés okozta nagyobb
hidrogénfogyasztás kedvezően befolyásolják egymást, és üzletileg nem okoznak jelentős eltérést. Ebben az
esetben több oxigén keletkezik, ami jelen üzleti modellben szintén fontos „melléktermék”.
Figyelembe véve a méretgazdasági számításokat, az üzleti kalkulációt egy 2 kW méretű 50 fős flottára végeztük
el. A kezdeti beruházás több mint 1 millió USD, amit az első hároméves működéshez még további 2.5 millió
dollárral kell kiegészíteni, amíg el nem érjük a pozitív üzemi eredményt. Azaz a teljes beruházási igény 1
milliárd Ft körül mozog.
A tüzelőanyag-cellás járműflotta fő teljesítménymutatója (key performance indicator) a flotta kihasználtsága.
Ezért az üzleti tervet 3 forgatókönyv alapján lehet kiszámítani: (1) az optimista esetben a kihasználtság 50%-ra
növekszik, (2) realista esetben 35% (ez az átlagos kihasználtság car-sharing szolgáltatásoknál), (3) pesszimista
esetben pedig 25% marad.
Az egyes esetek összehasonlítását a 2.2.4.4. ábra mutatja.
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2.2.4.4. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
Ebből jól látszik, hogy még pesszimista esetben is lehet megtérüléssel számolni, igaz ez 5-6 év múlva
következik be.

2.5. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
A Suzuki és az IE (Inteligent Energy) közös fejlesztése az újonnan bemutatott üzemanyagcellás robogó, amely a
városon belüli ingázás új, környezetbarát formája lesz – írta a Calgary Herald. Napjainkban a piac leginkább
húzó ágazatai az energiahatékony termékek, és ebben nagy előrelépés lenne, ha 2015-re hidrogénüzemanyagcellás autókat tudnának piacra dobni – mondta Henri Winand.

2.2.4.5. ábra Forrás: http://www.calgaryherald.com/
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A hidrogént már régóta tesztelik alternatív energiaforrásként, azonban eddig a legnagyobb hátráltató körülmény
a töltőállomások hiánya volt. A robogót hidrogénnel töltik meg, ami ellenőrzötten reagál a levegő oxigénjével,
és vizet, valamint elektromos áramot termel. A jármű teljes energiáját a tüzelőanyag-cella és egy lítium elem
biztosítja, végtermékként pedig csak vízgőz távozik a levegőbe. A hidrogén alapú üzemanyagcella előnye más
tüzelőanyag-cellákkal szemben, hogy nem kell regenerálni magát a cellát, addig termel energiát, amíg a
rendelkezésre álló hidrogén el nem fogy.
A jármű 350 km-t tud megtenni egy feltöltéssel, és a tankolás kevesebb, mint 5 percet vesz igénybe. A Londoni
Hidrogén Társaság (LHP) 6 kút beüzemelését tervezi 2012-ig, amit 2015-ig még tovább bővítenének. A
robogók mellett üzemanyagcellás taxikat és öt buszt is beüzemelnek majd az LHP reményei szerint.

3. A tüzelőanyag-cellás rendszerek működése
3.1. A tüzelőanyag-cellás rendszerek vezérlésének néhány
aspektusa
A szabályozás és vezérlés tekintetében alapvető cél, hogy a rendszert minél hatékonyabban, és nagyobb
teljesítményen üzemeltessük. Erre az egyik lehetőség a gázok áramlásának vagy nyomásának növelése, ekkor
ugyanis a reakciók nagyobb sebességgel játszódnak le, mivel a diffúziós anyagáram nagyobb. Az elemi
protoncserélő membrános cella nyomásfüggését mutatja a 2.3.1.1. ábra.

2.3.1.1. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
Látható, hogy a légkörinél kétszer nagyobb nyomású gázok alkalmazása jelentősen megnöveli a cella
teljesítményét. Tehát célszerűnek látszik a nagyobb nyomású kompresszor alkalmazása. A nagyobb nyomás
előállításához a kompresszornak természetesen több energiára van szüksége, amit a tüzelőanyag-cellának kell
tudni előállítani. Azaz összességében a nagyobb nyomás alkalmazása csak akkor éri meg, ha a komprimálás
kisebb teljesítményt igényel, mint a nagyobb nyomás okozta teljesítménynövekedés. Ez általában nem teljesül
egy működő rendszerben (természetesen kompresszorhatásfok függő), ezért a tüzelőanyag-cellákat érdemes
alacsony nyomáson üzemeltetni.
A 2.3.1.2. ábra mutatja azt az esetet, amikor nagyobb nyomást vagy nagyobb légfelesleget alkalmaztunk a HYGO esetében.
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2.3.1.2. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium
Összességében kevesebb hidrogén fogyott, mivel a tüzelőanyag-cella nagyobb potenciálon, azaz nagyobb
hatásfokkal üzemelt, azonban a motorok hajtásából a kompresszor elvett valamennyit, amit – főleg a gyorsítási
szakaszokban – az akkumulátorból pótolt ki a rendszert. Azaz bár több energia maradt hidrogén formájában, a
pufferakkumulátor töltöttsége is csökkent, ami adott esetben (ha teljesen lemerül) a rendszer megállását
eredményezi.

3.2. A tüzelőanyag-cellás rendszer energetikai mérlege
A diagram részletesebb megértéséhez meg kell ismerkednünk két további fogalommal, a térfogati és a fajlagos
energiasűrűséggel.
A fajlagos energiatárolást, azaz a fajlagos (tömegegységre vetített) energiasűrűséget (E m) az 1 mol anyag
reakcióhőjéből számíthatjuk ki:

ahol mmol az egy mól anyag tárolásához szükséges tömeg. Elméletben a maximum úgy kapható meg, ha a
nevezőbe a tüzelőanyag moláris tömegét írjuk (Mtüzelőanyag), azaz a tárolóeszköz tömegét elhanyagoljuk.
Mértékegysége a Joule/g vagy J/kg, amely megfelel Ws/kg-nak is.
A 2.3.2.1. mutatja különböző anyagok fajlagos energiatároló kapacitását.
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2.3.2.1. ábra Forrás: Chem. Rev., 104, 4245, 2004.
Látható, hogy a hidrogén a kis moláris tömege miatt a legjobb energiatároló. Azután a fosszilis tüzelőanyagok
közül a gázok, majd a dízelolaj következik. Mivel ezek esetében a tároló tömege nem jelentős a tárolt anyaghoz
képest, ezért elegendő az elméleti móltömegre vetített energiasűrűségeket megadni. Mivel a hidrogén illékony,
be lehet zárni különböző típusú tárolókba, mint metal-hidrid vagy kémiai hidridek. Ebben az esetben a tároló
súlya jelentősen meghaladhatja a tárolni kívánt anyag tömegét is, ezért mutatkozik több nagyságrendnyi
csökkenés a hidrogén elméleti, illetve gyakorlati tárolása között. Általában 3-4 tömeg % hidrogént tudunk
gyakorlatilag tárolni, ami ezen üzemanyag egyik nagy hátránya. A cél a 6%-os hidrogén tömegarány elérése a
tárolásban, amit már több esetben is elértek az új típusú anyagokkal. A 700 bar nyomású kompozit anyagból
készült palackok is közel 6 tömeg % hidrogén tárolására képesek.
A gyakorlati összehasonlítás végett célszerű egy másik mennyiséget is megadni: a térfogatra vetített
energiasűrűséget. Például gépjárművek esetében a térfogat sokkal korlátozottabb, ezért fontosabb is. A hidrogén
remek hajtóanyag rakétákban, mert kis tömeget kell mozgatni, de nem annyira hatásos a közlekedésben, ahol a
jármű mérete nem lehet tetszőleges. A térfogati energiasűrűség (EV) kiszámítható az alábbi összefüggés
alapján:

Az elektrokémiai energiaátalakítók a hőerőgépekkel összehasonlítva magasabb hatásfokon üzemelnek, ami a
benzin ekvivalens energiafogyasztások összehasonlításában mutatható ki leginkább. A 2.3.2.2. ábra az
energiafogyasztást mutatja különböző energiaátalakítók és energiatárolók alkalmazása esetén.
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2.3.2.2. ábra Forrás: Shell Report
A legtöbbet a hagyományos belső égésű motorok fogyasztják. A középmezőnyben a hibrid- és az
akkumulátortechnológiát használó járművek vannak. A kategória nyertesei a hidrogén tüzelőanyag-cellás hibrid
járművek, ahol az akkumulátor és a tüzelőanyag-cella együttesen szolgáltatják az energiát. A fenti
összefüggésből látszik, hogy a kis sűrűségű anyagok energiasűrűsége is kicsi. A 2.3.2.1. ábra alapján tehát
látható, hogy a hidrogéngáz az egyik legrosszabb térfogati energiasűrűségű anyag. Ezért a gyakorlatban vagy
nagy nyomás alatt (700 bar), vagy cseppfolyósan, vagy pedig fém-hidridek formájában tárolják.
Az energiasűrűség a gyakorlatban a járművek esetén a hatótávolságot befolyásolja elsődlegesen. A 2.3.2.3. ábra
mutatja az akkumulátoros és a tüzelőanyag-cellás járművek esetében az energiasűrűséget és az adott hatótáv
eléréséhez szükséges tömeget, amely a többlet energiatároló alkalmazásából fakad.
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2.3.2.3. ábra Forrás: http://fuelcell.hu/
Az ábrán látható, hogy a legkisebb energiatároló-kapacitású ólomakkumulátorból kell a legnagyobb tömeget
alkalmazni, míg a legjobb energiasűrűségű tüzelőanyag-cellás rendszerből építhető a legkisebb tömegű jármű.
Így már érthető, hogy a 2.3.2.2. ábrán hiába használ mind az akkumulátoros, mind a tüzelőanyag-cellás jármű
hatékony elektromotort, a tisztán akkumulátoros jármű nagyobb tömege többletfogyasztást eredményez.
De vajon mért nem elegendő csak tüzelőanyag-cella alkalmazása a járművek fedélzetén? A következő
fejezetben ezért megismerkedünk az elektrokémiai energiaátalakítók dinamikai viselkedésével és a
teljesítményére ható tényezőkkel.
A termodinamika és a kinetikai összefüggések következtetései alapján a teljesítmény és az energiasűrűség
kapcsolatára kapjuk az ún. Ragone-féle ábrázolást. A (0.14), (0.13) és (0.11) összefüggések alapján
elmondhatjuk, hogy minél nagyobb reakciósebességet, azaz minél nagyobb teljesítményt veszünk ki egy
elektrokémiai rendszerből, a hatásfok és így a gyakorlati energiasűrűség is kisebb lesz. A 2.3.2.4. ábra mutatja a
különböző elektrokémiai energiatárolók energiasűrűség – teljesítménysűrűség összefüggéseit.
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2.3.2.4. ábra Forrás: Chem. Rev., 104, 4245, 2004.
Jól látható, hogy a nagy teljesítményekhez kis energiasűrűség tartozik, míg a nagy energiasűrűségekhez kis
teljesítménysűrűség. Azaz összefoglalva, vagy messze megyünk, vagy gyorsan.

3.3. A tüzelőanyag-cellás rendszer energetikai mérlegét
befolyásoló tényezők
A tüzelőanyag-cellák energetikai mérlegét alapvetően kétféleképpen lehet befolyásolni:
1. a tüzelőanyag-cella hatásfokának és teljesítményének a növelésével
2. a tüzelőanyag-cella és komponensei tömegének a csökkentésével
A harmadik tényező a tüzelőanyag-cellák fajlagos költségének a csökkentése, ami bár nem a legjobb
tüzelőanyag-cellák üzembe állítását jelenti, azonban így a piac számára elérhető áru tüzelőanyag-cellákat lehet
kifejleszteni.
A hatásfok és a teljesítmény növelésére a stackek tulajdonságaiból kifolyólag az alábbi lehetőségeink vannak:
1. A protoncserélő membrán vezetésének növelése nagyobb vezetőképességű anyagokkal, illetve vékonyabb
membránnal.
2. Hatékonyabb katalizátorok kifejlesztése.
3. Jobb gázáteresztő képességű GDL rétegek kifejlesztése, amelyek vízlepergetők, ezáltal kevésbé nedvesednek
át.
4. Jobb vezetőképességű bipoláris lapok, illetve vékonyabb bipoláris lapok alkalmazása.
A 2.3.3.1. ábra mutatja a különböző tényezők javító hatását.
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2.3.3.1. ábra Forrás: Fuel Cell Hungary Kft.
A jobb tüzelőanyag-cellák magasabb kapocsfeszültségeken tudják ugyanazt az áramsűrűséget kiszolgálni, mint
a rosszabb teljesítményűek. A hatékonyabb katalizátor a görbe kezdeti szakaszát emeli meg, míg a jobb
vezetőképességű cellák a görbe meredekségét. A jobb gázáteresztő-képességű GDL-ek pedig a görbe nagy
áramsűrűségű szakaszát tudják megemelni.

3.4. Tüzelőanyag, levegőfogyasztás és a keletkező termékek
Mindkét esetben a Faraday-törvényből kell kiindulni, azaz annyi reaktánst kell a reakciótérbe (stack) juttatni,
amennyi töltést a rendszer felhasznál. A reaktánsok tömegárama (időegység alatt elhasználódó tömeg)
kiszámítható az alábbi összefüggésekből:

és

ahol Icell a cella árama, Ncell a stack elemi celláinak a száma, F a Faraday-állandó, M a hidrogén és oxigén moláris
tömege, l a feleslegben alkalmazott tömegáram, értéke 1-től nagyobb szám), tlevegő% pedig a levegő
oxigéntartalma. A gázokat sokszor célszerű térfogatban megadni. A (0.4) és (0.5) egyenletek átalakíthatóak az
alábbi módon az egyesített gáztörvény felhasználásával:

ahol P a reaktáns nyomása, T a hőmérséklete, R pedig az univerzális gázállandó.
A gyakorlatban 20% oxigéntartalommal számolva egy 1 kW-os cella üzemeltetéséhez 10 liter/perc hidrogén és
20 liter/perc levegő szükséges. A nagyobb levegőmennyiség egyrészt a levegő 20%-os oxigéntartalmából,
másrészt a nagyobb légfelesleg alkalmazásából fakad. Fontos különbség a két oldal között, hogy míg a hidrogén
teljes egészében elhasználódik, a levegő nitrogénje megmarad és el kell vezetni a rendszerből.
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4. Alkalmazások I.
4.1. Szünetmentes tápegység alkalmazása és felépítése
A tüzelőanyag-cellák jelenleg még nem terjedtek el a kívánt mértékben, aminek elsősorban a termékek ára az
oka. Az egyik olyan terület, ahol azonban már megmutatkoznak az előnyeik, és támogatások nélkül is
piacképesek, az a szünetmentes áramforrások piaca. Nagy szerverfarmok, mobil-bázisállomások, illetve az
elektromos kapcsolóállomások vezérlésének folyamatos elektromos energiaellátásához, a hálózat esetleges
kihagyásainak az áthidalásához akár több szobányi akkumulátort és dízelgenerátort használnak. A legnagyobb
probléma ezekkel a hibrid rendszerekkel, hogy az akkumulátorokat egy meghatározott hőmérsékleten kell
tartani, a dízelgenerátorok nem mindig indulnak el azonnal, és sokszor meg is hibásodhatnak. Az utóbbi
évtizedben pedig a hálózat rendelkezésre állása elérte a 99,9%-t, azaz ezek az eszközök csak ritkán kapcsoltak
be, az élettartalmukat leginkább az öndegradáció korlátozta. A tüzelőanyag-cellák alkalmazása ezért több
szempontból mutatkozott előnyösnek:
1. azonnali indulás,
2. kevésbé érzékeny a külső hőmérsékletre, sőt üzemi hőmérséklete 60–80°C,
3. kicsi öndegradáció, nincs önkisülés,
4. szélsőséges külső hőmérsékleten is megbízhatóan működik,
5. akár 20 év is lehet a berendezés élettartama,
6. nagyon jó a hatásfoka, kb. 50%-os (villamos hatásfok),
7. a hidrogén előállítható zöld és megújuló forrásokból is (szél, nap, biomassza),
8. csekély a karbantartási igény.
A telekommunikációs cégek az energia döntő többségét villamos energiaként használják, kb. 86% mértékben.
Ebből az következik, hogy a megtakarítás, racionalizálás, a környezetbarát felhasználás is a villamosenergiafogyasztás területén lehet a leghatékonyabb. A mobil bázisállomások villamosenergia-felhasználása, így a CO2emisszió több módon is csökkenthető. Ennek egyik jelentős lehetősége a kiszolgáló energiák, mint például a
hűtés-fűtés csökkentése. Ez a bázisállomás teljes energiafelhasználásának kb. 30%-a. Az üzemeltetési
hőmérséklet megemelése néhány fokkal jelentős mértékben csökkenti a bázisállomás géptermében a hűtési – és
egyben az energiafelhasználási – igényt, tágabb teret ad az átszellőztetéses hűtésnek. Egyetlen akadálya a
megoldásnak, hogy a gépek szünetmentes működését biztosító akkumulátorok élettartama jelentősen csökken,
ha a hőmérsékletük 25 °C fölé emelkedik. Tehát a megoldást az „ólomhegyeket” tartalmazó akkumulátorok
kiváltása útján kell keresni, ami nem igényli a klimatizálást. Erre a hidrogénnel működő (PEM típusú)
tüzelőanyag-cella alkalmas.
A Magyar Telekom által kialakított mintaállomáson egy 5 kW teljesítményű, hidrogénnel üzemelő PEM típusú
tüzelőanyag-cella épült be, ami a szünetmentes tápellátást hivatott biztosítani az adott bázisállomáson. A PEM
cellát 2 db hidrogénpalack szolgálja ki, a csere egyszerűen megoldható. A palackokból a hidrogén egymást
követően fogy, az átkapcsolás az első kiürülésekor következik be, ekkor a felügyeletre jelzés érkezik a csere
szükségességéről. Ezzel a megoldással kb. 6 órás üzemeltetés valósítható meg, külső áramforrás és klímás hűtés
nélkül. A hidrogénpalackok 200 bar nyomáson tárolják a hidrogént, palackonként 0,8 kg-ot. Létezik 300 bar
nyomású tárolási lehetőség is kompozit palackokban, ezek már tölthető kivitelűek, nagyobb mennyiségű
hidrogén tárolására, így hosszabb back-up elérésére alkalmasak.
Lényegében az akkumulátorok helyét és szerepét foglalja el a PEM cella, így a bázisállomás géptermét nem kell
átalakítani az FC miatt. A cella akkor lép működésbe, ha nincs hálózati feszültség; az indulása 20–30 másodperc
időt vesz igénybe. Ez idő alatt egy 150 amperórás indítóakkumulátor vagy akár egy szuperkapacitás is biztosítja
az állomás folyamatos üzemét, hasonlóan a gépkocsik indításához.
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2.4.1.1. ábra Forrás: Kriston Ákos
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2.4.1.2. ábra Forrás: Kriston Ákos

4.2. Tüzelőanyag-cellák az anyagmozgatás területén
Vannak bizonyos korai piacai („early markets”), illetve korai alkalmazásai („early adopters”) a hidrogén és
tüzelőanyag-cellás (HTC) technológiáknak, amelyek már jelenleg is gazdasági versenyképességet mutatnak,
vagy ahhoz nagyon közeli állapotban vannak a hagyományos alternatívákhoz viszonyítva. Ilyen korai piacok
például az anyagmozgatás járművei (targoncák) hidrogén és tüzelőanyag-cellás meghajtással. Jelentőségük
egyebek mellett abban áll, hogy viszonylag jelentős mennyiségű – az adott technológia korai fázisához képest
jelentős mennyiségű – tüzelőanyag-cellát és kapcsolódó hidrogén-infrastruktúrát igényelnek, így megjelennek a
nagyobb számú megrendelések, ezek pedig segítik az egységköltségek fokozatos letörését. Mindezek elősegítik,
hogy más alkalmazási területeken is elérhesse a versenyképes szintet a tüzelőanyag-cellás technológia. Egy
másik előny, hogy noha viszonylag speciális és nem túl széleskörű a targoncák elterjedése, de ezek üzemeltetése
és hidrogénnel való tankolása tovább gyarapítja a tapasztalatokat a hidrogén-infrastruktúrával kapcsolatban,
tapasztalatokkal szolgál a hidrogén-infrastruktúra „tanulásához”, és e tapasztalatok a további fejlesztéseket
segítik.
Jelenleg, a 2010-es évek legelején, főként Észak-Amerikában vannak olyan logisztikai központok, ahol 40-5060 darabos hidrogén tüzelőanyag-cellás targoncaflotta végzi az anyagmozgatási feladatokat. Piacuk igen
dinamikusan bővül: az amerikai anyagkezelő járművek piacán 120 ezer alkalommal történt hidrogéntankolás
2009-ben; a 2008-as évben ugyanezen a „piacon” még csak kb. 20 ezer hidrogéntankolás volt.
A HTC targoncák ugyan drágábbak, mint az akkumulátorosak, de számos olyan előnnyel rendelkeznek,
amelyek a rendszerszintű összköltségeket kedvezővé teszik. Ilyen például a nagyobb hatótávolság, a sokkal
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rövidebb tankolási idő (szemben az akkumulátortöltéssel), a számottevően kisebb helyfoglalás, a nagyobb
termelékenység, a hulladékkezelés előnyei (pl. nagy tömegű akkumulátorhulladék). A hidrogénüzemű targoncák
zárt térben is üzemeltethetőek nagyobb számban, mivel kipufogógázuk – a vízgőz – nem mérgező, szemben pl.
a dízelüzemű targoncákkal. Ezen előnyökről lásd a kapcsolódó esettanulmányt.
A targoncák a fentiek mellett azért jelentik az egyik ígéretes korai piacot, mivel:
1. az adott targoncaflottának egy meghatározott helyen kell üzemelnie, így egyetlen vagy kevés hidrogéntöltő is
elegendő a kiszolgálásukhoz (szemben pl. a személyautós közlekedéssel, aminek esetében nem lehet egyetlen
vagy kevés hidrogéntöltő állomást létesíteni)
2. a logisztikai központokban, ahol a targoncaflották működnek, általában eleve és folyamatosan rendelkezésre
áll kellő műszaki személyzet, így viszonylag kevés ember kiképzése szükséges a hidrogén-infrastruktúra
üzemeltetéséhez.

2.4.2.1. ábra Forrás: http://roads2hy.com/

4.3. A tüzelőanyag-cellák katonai alkalmazásai
A tengeralattjáró-fejlesztések egy része a minél nagyobb teljesítményű akkumulátorok megalkotását tűzte ki
célul, azonban sokkal valószínűbb, hogy a jövőt a levegőfüggetlen erőforrások (AIP) jelentik. Ezek lényege,
hogy a tengeralattjáróknak a víz alatt – a korábbi megoldásokhoz hasonlóan – ugyanúgy akkumulátorok és
elektromotor biztosítják a meghajtást, azonban az akkumulátorok feltöltésére a víz alatt is van lehetőség. Az
egyik legelterjedtebb megoldás az tüzelőanyag-cellák használata. Erre az egyik legkiválóbb példa a német Type
212 tengeralattjáró, melynek működését biztosító protoncsere membrános cellát a német Siemens cég gyártotta.
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2.4.3.1. ábra Forrás: Siemens
A másik jellemző alkalmazás az ember nélküli robotrepülőgépek fedélzetén történő alkalmazás. Ezeket a kis
robotrepülőgépeket legtöbbször felderítésre használják. Mivel a fedélzeten igen sok egyéb elektromos eszköz is
van, ezért (is) elektromos meghajtással szerelték fel a gépeket. Ebben az esetben a tüzelőanyag-cellák és a
hidrogén 2-szeres energiasűrűségét használják ki, és így meg tudják növelni a hatótávolságot.

4.4. Járműmeghajtások tüzelőanyag-cellával
Ebben a fejezetben áttekintjük egy üzemanyagcellás autó működéséhez szükséges részeket, azok szerepét, a
jármű felépítését. Az üzemanyagot a mi esetünkre konkretizáljuk: az a hidrogén lesz. A cellát úgyszintén: egy
protoncsere membrános cella (PEM: proton exchange membrane) szolgál a jármű szíveként.
Mindehhez tekintsük át a 2.4.4.1. ábrát, mely a részek egymáshoz való viszonyát és az energia áramlását mutatja
egy jármű működése közben.

2.4.4.1. ábra Forrás: Kriston Ákos
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Elsődleges fontosságú a hidrogén tárolására szolgáló berendezés. Napjainkban az intenzíven kutatott témák közé
tartozik a hidrogén tárolásának módja. Többféle eljárás ismeretes, amelyek közül a legkevesebb technikai
problémát még mindig a tartályban tárolt hidrogén esete veti fel. Ennek hátránya, hogy a megfelelő mennyiségű
hidrogén csak igen nagy nyomáson (200–350 bar) tárolható kis sűrűsége miatt. A fejlődés üteméből azonban
arra következtethetünk, hogy az egyéb technikák – pl. fémben vagy szén nanocsövekben „oldott” (adsorbed)
hidrogén, folyékony hidrogén – mintegy 10 éven belül helyettesíteni tudják a nagynyomású tartályokat. A
hidrogén vezetésére szolgáló csövek megválasztása, azok csatlakoztatása szintén körültekintést igényel.
A cella működéséhez elengedhetetlen másik komponens, az oxigén. Ezt azonban egy megfelelő kompresszor (jó
teljesítmény/tömeg arány) segítségével könnyen biztosíthatjuk.
Kulcsfontosságú a cella megválasztása. A működés részleteiről a 2.3. fejezetben szóltunk. A kereskedelmi
forgalomban már több gyártó (Ballard, Altergy, BASF stb.) által fejlesztett termék is kapható.
A PEM cellák működéséhez optimális 80 °C-ot biztosítandó, a cellát mind hűtő, mind fűtő körrel el kell látni.
Az indítást követően némi várakozás szükséges tehát. Azonban ha belegondolunk, hogy a normál üzemű
gépkocsinkat szintén „járatjuk” használat előtt, úgy ez itt sem tűnik hátránynak. A várakozási idő kb. 30–40
másodperc.
Amennyiben egy jármű hajtásához szükséges maximális teljesítményt 100 kW-nak választjuk, úgy körülbelül
egy 80 kW kimenő teljesítményű tüzelőanyag-cella szükséges a megépítéshez (a maradék 20 kW-ot, amelyre
csak maximális kihasználtság esetén van szükség, a szuperkapacitások biztosítják). Ennek tömege mintegy 200–
250 kg-nyi. A fejlődés menete azonban a katalizátor aktivitásának növelése, ezáltal a későbbiekben jóval kisebb
tömegű cellák is elérhetőek lesznek.
Az autó mozgatásához szükséges mechanikai energiát egy elektromos motor biztosítja. Ennek nagy előnye,
hogy széles fordulatszám-tartományban képes nagy forgatónyomaték kifejtésére (ellentétben a belső égésű
motorokkal). Ezen motorok mindkét fajtája, az egyenárammal (DC: direct current) és a váltóárammal (AC:
alternating current) üzemelők is alkalmazhatók. A DC motorok jóval könnyebben integrálhatók, valamint
vezérlésük is könnyebben megoldható, ezért jelentősen olcsóbbak. Azonban hátrányuk, hogy a fent említett
teljesítménnyel nem igazán gyártják őket, komplikáltabbak, és mivel generátorokként nem alkalmazhatóak, így
a „hasznosuló fékezéssel” (regenerative braking) egyáltalán nem kombinálhatók.
Az üzemanyagcellák egyenáramot termelnek, így mindenképpen szükséges legalább egy DC-AC átalakító
berendezés. Manapság már sok AC motor tartalmaz beépített konvertert. A szabályozáshoz szükséges AC
kontroller azonban sajnos megdrágítja járművünket.
Akár a már elterjedten használt benzin-hibrid üzemű gépjárművekbe, járművünkbe is integrálható egy rendszer,
mely a fékezéskor felszabaduló energiát hasznosítja. A hagyományos esetekben az a jelentős mennyiségű
kinetikus energia, amelyre szert tesz az autó, a fékezéskor disszipálódik. Ezen energia egy része azonban
hasznosítható. Mégpedig úgy, hogy ha a hajtáskor motorként használt berendezést fékezéskor generátorként
működtetjük. Ekkor munkavégzés közben elektromosság termelődik, minek hatására a jármű lassul, fékeződik.
Előny, hogy mivel a motort két célra is hasznosítjuk, a megtermelt villamos energiát eltárolhatjuk. Erre szolgál
az ábrán is feltüntetett, akkumulátorok sokaságából álló egység, feltöltésük után így jelentős mértékben
hozzájárulhatnak a jármű gyorsításához. Az idő nagy részében azonban nincs szükség gyorsításra. Ekkor csak a
súrlódás legyőzéséhez elegendő energiát kell megtermelni. A fölösleget el lehet tárolni: mint az ábrán is látható,
a tüzelőanyag-cella kapcsolatban van az akkumulátorokkal.
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2.4.4.2. ábra Forrás: Daimler
A HY-GO elkészült prototípusa esetén – lévén hogy kis teljesítményű háromkerekűről van szó – egyenáramú
motorokat használtak, melyek összteljesítménye 500 W. Energiatárolóként ólomakkumulátorok, szabályozóként
pedig a motorokhoz kapott részek, illetve DC-DC átalakítók szolgálnak. A jármű össztömege 150 kg, így
mintegy 30–35 km/h végsebességre képes, az elektromos járműveknél megszokott dinamikus gyorsulás mellett.
Hidrogéntárolóként egy középnyomású fém-hidrid tartályt építettek be, melyben 900 l-nyi, standard állapotú gáz
tárolható. Ez kb. 1,5-2 órányi üzemelést tesz lehetővé.

4.5. HTC hibrid rendszerek a járműhajtásnál
Számos életképes, nem benzinüzemű jármű létezik már (hibrid elektromos autó) vagy áll fejlesztés alatt,
(benzines plug-in, azaz konnektorból tölthető hibridek, akkumulátoros elektromos autó) melyek segítenek a
fenntartható autózás felé haladni. Ez a több irányú fejlesztés fontos a közeljövőben az USA közlekedésének
átalakulásában. Hosszú távon viszont úgy néz ki, a tüzelőanyag-cellás jármű hódít majd egyre nagyobb teret,
köszönhetően az egyre kedvezőbbé váló paramétereinek, például a már ma is nagy energiasűrűségének. Csak a
hidrogénhajtású (tüzelőanyag-cellás) járművek képesek 80%-kal az 1990. évi szint alá vinni az USA széndioxid-kibocsátását. Segítségükkel a század közepére Amerika teljesen független lesz a kőolajtól, és csökkenti a
társadalmi költséget. (A társadalmi költség fogalma magában foglalja a társadalom egésze szintjén felmerülő
valamennyi kárt, és elmaradt hasznot.) Megszünteti szinte az összes kontrollálható városi légszennyezést. A
többi fő alternatív hajtású jármű, a benzines plug-in („bedugható”, azaz konnektorból tölthető) hibrid, az etanol
bedugható elektromos hibrid, a benzines hibrid és az elektromos autó mind segítenek a kezdeti időszakban
függetlenedni a kőolajtól, és elősegítik a károsanyag-kibocsátás csökkentését. A hibrid elektromos autók az
50%-os eladást 2024-re fogják elérni az előrejelzés szerint, a bedugható hibridek 2031-re, a hidrogéncellás
járművek pedig 2035-re.

89
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A tüzelőanyag-cellák és rendszereik

2.4.5.1. ábra Forrás:
A hidrogéntöltő infrastruktúra kiépítése nem jár beláthatatlan költségekkel, habár szükséges a kormányzati
ösztönzés, hogy támogassa a hidrogén bemutatását és a hidrogéncellás járművel való szállítás lehetőségeit. Az
USA-ban 9 milliárd dollárba kerülne 6500 hidrogénkutat építeni a létező benzines töltőállomásokra, ha a
megvalósítás a következő 10 évben zajlik le. Ezen költségek meg fogják haladni évente megközelítőleg 300
millió dollárral az Amerikai Egyesült Államok jövedelmét. 10 év alatt ez 3 Mrd dollár. Ez a kezdeti befektetés
magántőkével vagy kormányzati ösztönzéssel vihető végbe. 2023-ra az elemzések szerint az állami jövedelmek
teljesen visszahozzák ezt a befektetési költséget. 2018-tól a hidrogén üzemanyag-előállítók 10%-os adóvisszatérítést kapnak a befektetésekre, ezzel lehet csökkenteni a kormányzati beavatkozást az infrastruktúra
építésébe és fenntartásába.
Az összes USA-ban szükséges hidrogén az ottani készletekből termelhető. Ez enyhítheti az energiaárakra
gyakorolt ingadozást, és a makrogazdasági kockázatot, mely az importált olajtól való erős függőségből ered,
valamint csökkenti a politikailag kockázatos térségektől való függőséget. Ezen társadalmi költségek változását a
témához kapcsolt ábra mutatja be.

2.4.5.2. ábra Forrás: McKinsey & Company
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A teljes társadalmi költséget is az elektromos, valamint a hidrogéncellás járművek képesek a legjobban és
nagyon jelentősen csökkenteni.
A tanulmány szerint a benzines hibrid elektromos járművek (HEV) szerepe a közeljövőben lesz jelentős. Az
elterjedésük modellezése alapján meg fogják állítani az üvegházhatású gázok kibocsátásának, az
olajfogyasztásnak és a városi légszennyezésnek a növekedését, de mindhárom tényező nőni fog, ahogy az autók
száma és a megtett kilométerek száma autónként növekszik.
A benzines bedugható (konnektorból tölthető) hibrid elektromos autó (GHEV):
Elfogadva, hogy a lítiumionos akkumulátorok elvárhatóan az átlagos autóvásárló pénztárcájának
megengedhetőek lesznek, és elérik a 150 W/kg-os limitet; valamint ha a járművek több mint 75%-a éjszaka fog
töltődni, akkor egy zöldebb, alacsony szénintenzitású villamosenergia-rendszer csökkentheti a szennyezést és az
olajhasználatot. Azonban, ha az idő függvényében nő a járművenkénti megtett kilométerek száma, akkor az
ÜHG-kibocsátás éppen csak alá megy az 1990. évi értéknek. A GHEV elterjedésével az évenkénti
olajfogyasztás 2,5 millió hordó marad, a társadalmi költség 200 Mrd dollárral fog nőni évente az évszázad
végéig. A következő ábra bemutatja a várható szén-dioxid-kibocsátás csökkenését, habár nem veszi figyelembe
a várható megtett kilométerek számát autónként.
Az üvegházhatású gázok kibocsátását legjobban a hidrogéncellás járművekkel lehet csökkenteni: az 1990-es
kibocsátási értéket 80%-kal is csökkenteni lehet.

2.4.5.3. ábra Forrás: McKinsey & Company
Az akkumulátoros autó esetén az 1990-es kibocsátási értéket majdnem 60%-kal csökkenthetjük, persze ez az
érték nagyban függ attól, hogy milyen erőműből nyerjük az energiát. Az USA-ban az áramtermelő erőművek
több mint 50 %-a széntüzelésű. Szintén a 90-es évek kibocsátási értéke alá mehetünk még kétféle autóval: a
benzines elektromos bedugható hibriddel és az etanolos elektromos bedugható hibriddel.
Az etanollal és akkumulátorral üzemelő hálózatról tölthető autó („plug-in”, EtPHEV):
Feltételezve, hogy a legtöbb etanol biomasszából, a többi pedig kukoricamagból készül, és a termelés
megközelítőleg 120 Mrd gallonnal nő évente, a jelenlegi 7 Mrd gallon/év termeléssel összehasonlítva ezek
használata 25%-kal a 1990. évi alá csökkentheti az ÜHG-kibocsátást. Az olajfogyasztást pedig 2 Mrd hordóval
csökkentheti évente (mely még mindig 4-szerese az energiafüggetlenségi értéknek).
Az akkumulátoros elektromos autók (BEV):
Ha a lítiumionos akkumulátor ára a vásárlók számára elfogadható lesz, és az egy feltöltéssel autózható táv 250–
300 mérföld (400–500 km) lesz, valamint a feltöltési idő 20 percre csökken, akkor ez a technológia könnyedén
elterjedhet, és 60%-kal csökkentheti a károsanyag-kibocsátást az 1990-es szinthez képest. (Ugyanakkor a 20
perces töltés olyan áramerősséget igényelne, amit a jelenlegi elosztói hálózatok nem bírnak el) Teljesen
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megszabadíthatja Amerikát az olajfüggőségétől, és annyira csökkentheti az ÜHG-k kibocsátását, mint a
hidrogénes autók, valamint majdnem annyira lecsökkenthetik a társadalmi költséget, mint az FCV-k
(hidrogéncellás autók).
A hidrogénnel és belső égésű motorral üzemelő hibridek (HICEV):
70%-kal az 1990-es szint alá vihetik az olajfüggőséget. A társadalmi költséget is az előzővel hasonló mértékben
csökkentheti.
Az olajfüggőséget teljesen csak a hidrogéncellás, az akkumulátoros és a hidrogéncellás elektromos hibrid
autókkal szüntethetjük meg.

2.4.5.4. ábra Forrás: McKinsey & Company
Az etanolos elektromos bedugható (hálózatról tölthető) hibrid, valamint a gázolajos elektromos bedugható
hibrid képes még jelentősen csökkenteni az olajfüggőséget.

2.4.5.5. ábra Forrás: McKinsey & Company

4.6. Hidrogén a tömegközlekedésben
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Az anyagmozgatás gépeihez (pl. targoncákhoz) hasonlóan a tömegközlekedés, ezen belül is elsődlegesen a
hidrogén tüzelőanyag-cellás – helyi közlekedésben résztvevő – buszok jelentik a hidrogén-technológiák egy
másik fontos korai piacát és korai alkalmazási területét. Habár a helyi tömegközlekedésben alkalmazott
autóbuszok viszonylag csekély arányát – kb. 1%-át – jelentik csak a teljes közúti járműállománynak, ezen
buszoknak mégis számos olyan tulajdonságuk van, amelyek ideálissá teszik őket a hidrogén és az
üzemanyagcella közlekedési célú alkalmazására, különösen a korai – demonstrációs jellegű – alkalmazások
esetében. Ezen tulajdonságok vagy körülmények az alábbiakban foglalhatók össze:
1. többnyire egy központi garázsból indulnak és térnek vissza a buszok minden nap, és itt is történik a
tankolásuk, emiatt egy H2-töltőállomás is elegendő lehet számos busz kiszolgálására; ez csökkenti a
beruházási költségeket
2. megfelelő szakképzetséggel rendelkező műszaki személyzet eleve jelen van a buszvégállomásokon (vagy
remízben), így viszonylag kis oktatási szükséglettel kiképezhetőek a hidrogénüzemű buszok karbantartására
is
3. a buszok előre meghatározott útvonalon és menetrend szerint közlekednek, és ugyanoda térnek vissza (így
nem kell a város számos pontján hidrogéntöltő állomásokat létesíteni)
4. a buszok jobban tolerálják az FC rendszerek alkalmazásával járó – egyelőre – valamivel nagyobb
járműtömeget
5. a zéró kibocsátású FC buszok gyakran járnak vagy utaznak át városközpontokon, így éppen ott nem terhelik
tovább a levegőt légszennyező anyagokkal, ahol legnagyobb a népsűrűség és általában a háttérszennyezettség
is a legmagasabb
6. sokkal jelentősebbek és markánsabban jelennek meg az FC buszok tömegközlekedésben történő
használatával járó előnyök, sokkal inkább „szem előtt vannak”, ami szélesebb körű társadalmi ismertséghez
és elfogadottsághoz vezet, mint például az FC személyautók alkalmazása, ami főleg a hidrogénenergetika
kezdeti fázisában fontos
Ma már a világ számos nagyvárosában futnak hidrogén tüzelőanyag-cellás buszok, összesen több millió km-es
és több százezer órás üzemtapasztalattal. A HTC buszok nem speciális külvárosi útvonalakon futnak, hanem
belvárosi környezetben, a szokásos tömegközlekedési útvonalakon. A demonstrációs projektek közül az egyik
legjelentősebb a CUTE program (2001–2006), illetve ennek folytatása, a HyFleet:CUTE (2006–2009),
amelynek keretében 12 városban 47 hidrogénbuszt teszteltek, a hozzájuk kapcsolódó hidrogéntöltő
állomásokkal együtt. A jelenleg, 2011-ben futó EU-s HTC buszprojekt a CHIC nevet viseli (CleanHydrogen In
European Cities Project), amely már a HTC buszok teljes piaci kommercializálódását hivatott elősegíteni,
lásd a kapcsolódó multimédiás anyagot. Az említett projekteken kívül, Európán kívüli is számos nagyvárosban
működnek HTC buszok, melyek közül a legfontosabbak az USA és Kanada egyes városaiban működők, de igen
erőteljesen fejlődik e téren Kína (Peking), illetve meg lehet még említeni Ausztráliát (Perth) és Brazíliát (Sao
Paulo).
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2.4.6.1. ábra Forrás: CUTE
Az eddigi, egyik legnagyobb és egy helyszínen közlekedő hidrogén tüzelőanyag-cellás (HTC) buszflotta a
kanadai Brit Kolumbiában kezdett üzemelni a 2010-es téli olimpia idején, és 20 db HTC buszból állt. Ez a
helyszín szerencsés abból a szempontból is, hogy Nyugat-Kanadában viszonylag sok a vízerőmű, amelyek által
szolgáltatott villamos energiával (pl. az éjszakai völgy időszakban) előállítható a hidrogén, így akár a teljes
értéklánc (H2-előállítás à tömegközlekedési végfelhasználás) mentén nulla közeli károsanyag-kibocsátás érhető
el.
Ma már több gyártó kínál hidrogén tüzelőanyag-cellás buszokat, de egy adott HTC busz technikai paramétereit a
cseh HTC buszprojekt alapján mutatjuk be, amely az első volt a közép-európai régióban:
1. név/gyártmány: TriHyBus (Skoda)
2. hossz: 12 méter (háromajtós, átlagos busz)
3. az üzemanyagcella teljesítménye: 48 kW (PEM típusú FC)
4. másodlagos energiaforrások (a fékezési energia visszanyerhető): Li-ion akkumulátor (max 100 kW, tárolt
energia 26 kWh, 422 V), 4 db szuperkapacitás, max. 200 kW, 17,8 F, max 780 V, tárolt energia 0,32 kWh)
5. villamos motor: asszinkron, 120 kW-os
6. hidrogéntárolás: 4 db kompozit tankban, 350 baron; 20 kg H 2
7. saját súly/teljes súly: 14 t / 18 t
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8. hatótávolság egy tankolással: 250 km
Ahogy a fentiekből és magának a busznak a nevéből látható, a cseh HTC busz hármas hibrid. Viszonylag
egyenletes haladás esetén a tüzelőanyag-cella szolgáltatja az energiát, de induláskor, gyorsításokkor – rövidebb
időre – két másodlagos energiaforrás is bekapcsolódik: az akkumulátor és a szuperkapacitás. Utóbbiak a
fékezések alkalmával a fékezési energiát hasznosítani tudják (villamosenergia-visszatöltés az akkumulátorba
és/vagy szuperkapacitásba), ami főként a városi közlekedési viszonyok között fontos. Nemcsak a cseh, hanem a
többi jelenlegi HTC buszra is jellemző, hogy nem tisztán tüzelőanyag-cellás meghajtásúak, hanem egy kisebb
akkumulátorral és esetleg szuperkapacitással is ellátottak.

4.7. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
A Whole Food Market hidrogén targoncáinak esettanulmánya (2009)
Ez az esettanulmány a hidrogénüzemű targoncákhoz kapcsolódik, azok előnyeit mutatja be az akkumulátoros
meghajtásúakkal szemben, egy valós példán keresztül, amelyet az USA egyik nagy élelmiszer áruházláncának
logisztikai bázisán valósítottak meg, ahol több tucat targonca üzemel.
Az akkumulátoros targoncák és üzemeltetésük jellemzői:
1. Targoncánként 2 db, egyenként 1000 kg-os akkumulátor szükséges az üzemeltetéshez. Az egyik mindig
töltés alatt áll, a másik a targoncában található, és annak működését biztosítja.
2. Egy-egy akkumulátor töltési ideje kb. 7 óra.
A hidrogén tüzelőanyag-cellás targoncák természetesen számottevően drágábbak, mint a hagyományos
akkumulátoros üzeműek, de az összes költség vizsgálatakor az alábbi tényezőket is figyelembe kell venni.
(1) Az akkumulátoros targoncákban évente 14000 alkalommal történik akkumulátorcsere, ami 4000 (!)
munkaóra/év időt vesz igénybe a dolgozóktól. Ezzel szemben a hidrogénüzemű targoncák egyszeri alkalommal
való megtankolása kevesebb, mint 1 percet igényel, ez éves szinten, ugyanakkora targoncaflotta ellátásához csak
250 munkaóra/év időt igényel a dolgozóktól. Ez mindössze ~6%-a annak a munkaidőnek, amelyet az
akkumulátorok cseréje igényel. Jelentősen növekedett tehát a termelékenység, illetve évente 4000-250=3750
munkaórának megfelelő összegű bérköltség megtakarítható.
(2) A fentiek mellett figyelembe kell venni, hogy a több tucat akkumulátor töltéséhez 5000 sq.feet (négyzetláb)
területre volt szükség állandó jelleggel, amelyet a raktárépületen belül kellett kialakítani. Ez az épület
beruházási költségét növelte, hiszen jelentős méretű, értékes belső teret kellett kialakítani pusztán a célból, hogy
a targoncák akkumulátorait töltsék. A hidrogénüzemű targoncákat ellátó hidrogéntöltő állomás területfoglalása
csak 1500 sq.feet (négyzetláb), és ráadásul ezt kültéren, szabadban alakították ki. Tehát az üzemanyag-ellátás
nemcsak hogy kevesebb, mint harmada alapterületet igényel a hidrogénmeghajtás esetében, hanem ez esetben
nem kell nagyobb csarnoképületet építeni, hogy az akkumulátortöltésnek is legyen helye.
Az észak-amerikai (USA, Kanada) anyagmozgatási piacon kb. 0,7–1 millió targonca van, tehát igen fontos korai
piaca lehet a tüzelőanyag-cellás technológiáknak. A korai piac és korai alkalmazás jelentőségét felismerve a US
DoE (az USA Energiaügyi Hivatala) pályázati úton támogatást is nyújtott a projekt megvalósításához.

2.4.6.2. ábra Forrás: http://www.thehydrogenjournal.com/index.php
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5. Alkalmazások II.
5.1. A magas hőmérsékletű tüzelőanyag-cellák típusai és
felépítésük
A szilárd oxidos cellák (Solid Oxide Fuel Cell - SOFC) jelenleg a legmagasabb üzemi hőmérsékletű cellák. Az
elektrolit olyan vékony kerámia (szilárd oxid) réteg, amely képes arra, hogy magas hőmérsékleten vezesse az
oxigénionokat. Az 1950-es évek második felében fejlesztették ki a két alapvető szilárd oxidos cellafajtát: a
csöves és a paneles szerkezetűt. A töltéshordozó oxigénionok a katódon keletkeznek oxigénmolekulákból,
elektronok felhasználásával. Az anódon pedig hidrogénnel egyesülve szabadulnak fel ismét az elektronok,
melyek egy külső áramkörön keresztül áramot és hőenergiát termelve jutnak el ismét a katódhoz.
Működési körülmények:
Elektrolit típusa: pl. szilárd cirkónium-oxid
Működési hőmérséklet: 600–1100°C
Elektromos hatásfok: 60%–65%
Reakciók:
Anódon: 2H2 + 2 O2- → 2H2O + 4eKatódon: O2 + 4e- → 2O2A teljes reakció: 2H2 + O2 → 2H2O
Előnyei:
1. Magas elektromos hatásfok
2. Gőzturbinával akár 70% fölé is növelhető a hatásfok
3. A magas hőmérsékletnek köszönhetően nem érzékeny az üzemanyag minőségére
Hátrányai:
1. Lassú indulás
2. Lassú reagálás az áramigények megváltozására
3. Az extrém hőmérsékletek miatt drága alapanyagok
Felhasználási területek:
1. Erőművek
2. Ipari felhasználás
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2.5.1.1. ábra Forrás: Bloomenergy

5.2. Kogeneráció tüzelőanyag-cellával
A technológiai fejlesztés, mint minden termék esetében egy folyamatos fejlesztési és tökéletesítési folyamat
része, azaz soha nem állnak meg. A tüzelőanyag-cellák bár mára működő és iparilag érett technológiának
számítanak, több területen is számítunk előretörésre. A fő technológiai kihívásokat az alábbiakban foglalhatjuk
össze:
Pt mérgeződés, amikor a katalizátor a tüzelőanyagban vagy a levegőben található szennyeződések hatására
elveszti katalitikus tulajdonságát, ami a teljesítmény drasztikus csökkenéséhez vezet. Fő probléma a
hidrogénben található és a metanol oxidációja során keletkező szén-monoxid. Ennek kiküszöbölése új
katalizátorokkal lehetséges, mint amilyet a Központi Kémiai Kutatóban is fejlesztenek, például a platina-ón
ötvözetek.
Karbonkorrózió akkor lép fel, amikor a katalizátort hordozó szén nanorészecskék, vagy a biploáris lapok
anyagát alkotó szén-polimer kompozit elektrokémiailag „elég”. Ez a katalizátor mechanikai sérüléséhez, illetve
a bipoláris lapokon keletkező rések tömítési problémákhoz vezetnek. Ennek kiküszöbölésére a szénhordozót
stabilabb anyagokra, pl. vezető TiO2 nanorészecskékre cserélik, és a katalizátort (Pt) erre viszik fel. A bipoláris
lapok védelme érdekében pedig vezető polimereket alkalmaznak, amelyek megakadályozzák a korróziót,
ugyanakkor jó vezetők is.
A tüzelőanyag-cellák leállása és indulása során a potenciál az oxigénhiány miatt sokszor olyan tartományokba is
kerülhet, amikor a szén korróziója felgyorsul, illetve a katalizátor is oldódhat, degradálódhat. Általában a
teljesítményromlás 90%-t ezek a jelenségek okozzák. Kiküszöbölésük lehet elektronikai vagy kémiai is. Utóbbi
esetben olyan anyagot visznek fel a katalizátor mellé, amely stabilizálja a feszültséget. Ilyen anyag a például az
Irídium, amely a víz bontására nézve katalitikus, így a felesleges elektronokat a víz bontására használja fel, és
ezzel megakadályozza a túl magas kapocsfeszültség kialakulását.
Még a legjobb membránok is valamelyest átengedik a gázokat, illetve nem tökéletesen homogének. Így a
gyakorlatban lehetséges mikroplazmák kialakulása, amikor hidrogén és oxigén keveredik egy reakciótérben
(főleg induláskor), és az inhomogenitások miatt velós égés is kialakulhat. Ezt a jelenséget mikroplazmáknak
hívjuk. Ez tovább rontja a homogenitást, és végeredményben a membrán kilyukadásához is vezethet. A
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probléma kiküszöbölhető egyrészt jobb szabályozással, másrészt tömörebb vezető polimer membrán
gyártásával.
A mebrán nemcsak mikroplazmák által, hanem mechanikai feszültségek miatt is kilyukadhat. Például nem
megfelelő összeszerelésnél, vagy ha túl nagy nyomáskülönbség alakul ki a hidrogén és a levegő oldal között.
Egy ilyen nagy sérülés egyből megmutatkozik a stack feszültségében is, és a tüzelőanyag-cella nem fog
megfelelő teljesítményt leadni. Ekkor egyből el kell zárni a gázokat, mert adott esetben ez a cella
kigyulladásához is vezethet. A megoldás, hogy a vékony membránokat a széleiken megerősítik, így biztosítva
kellő mechanikai állóképességet.
A szabályozási problémákról akár külön tankönyvet is lehetne írni. A legnagyobb probléma, hogy egyelőre nem
állnak rendelkezésünkre olyan diagnosztikai rendszerek, amelyek képesek lennének valós időben detektálni a
tüzelőanyag-cella állapotát. Ilyen problémák lehetnek a vízkezelés, kiszáradás, mérgeződés, a levegő- és
hidrogénellátás optimumának a detektálása. Talán az ilyen vezérlőket ahhoz lehetne hasonlítani, mint a változó
szelepvezérlést a robbanómotorok esetében.
Hűtési gondok: bár az alacsonyabb hőmérséklet miatt ez kisebb problémának tűnik, azonban pont a fordítottja
igaz. Különösen akkor, amikor meleg van, és kicsi a hőkülönbség a cella és a környezet között. Ebben az
esetben a megfelelő hőelvonást csak a hőelvonó-felület növelésével lehet megoldani, ami pl. gépjárművek
esetében nem mindig áll rendelkezésre. A másik lehetőség a cella működési hőmérsékletének az emelése,
például PBI membránok alkalmazásával.
A legfontosabb azonban, amiről már szóltunk, a stack költségének és többek között a Pt tartalmának a
csökkentése, akár a Pt teljes kiváltásával. Ez az egyik legnehezebb feladat, ugyanis minden egyes katalizátor
esetében végig kell újra járni a teljes fejlesztési folyamatot, a hatékony és nagy mennyiségű szintézistől a hosszú
távú működési próbákig. Ennek a problémának a megoldásában nagy segítség lehet a nagy áteresztőképességű
statisztikai vizsgálatok, amelyeket a Központi Kémiai Kutatóban tökéletesítettek.

5.3. Alkohollal működő tüzelőanyag-cellák (DMFC, DEFC)
Tüzelőanyag-cellákban tulajdonképpen minden éghető anyag elektrokémiailag is elégethető. A fő kérdés a
reakció sebessége és a hatásfoka. Minél nagyobb, stabilabb egy molekula, annál nehezebben lehet hozzá
megfelelő katalizátor készíteni. A legegyszerűbb módon lúgos cellában lehet alkoholokat hasznosítani. Ebben az
esetben a lúgos közeg nagyobb hatásfokot és nagyobb reakciósebességet tesz lehetővé, mint savas közegben
akár Pt alkalmazásával is. Míg lúgos közegben az alkoholok „égése” szén-dioxidig és vízig történik, addig savas
közegben az alkoholok bomlásának köztitermékei elektródméregként viselkednek, és elzárják az útját a
katalízisnek. Lúgos közegben azonban a szén-dioxid jelent gondot, így ezek a cellák hosszú távon nem
üzemeltethetőek.
A metanolos cellákkal részletesebben a következő fejezetben foglalkozunk.
Működési körülmények:
Az elektrolit típusa: lúgos
Működési hőmérséklet: 20–120°C
Elektromos hatásfok: <20%
Élettartam: iparilag nem alkalmazható

98
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A tüzelőanyag-cellák és rendszereik

2.5.3.1. ábra Forrás: ELTE Elektrokémiai és Elektroanalítikai Laboratórium

5.4. Hidrogén-üzemanyagtöltő infrastruktúra
Az egyik legnagyobb horderejű HTC alkalmazási terület valószínűleg a közlekedés (lesz). Ugyanakkor a
hidrogénüzemű személy- és tömegközlekedés megjelenése és terjedése – minden időpillanatban –
elválaszthatatlanul összekapcsolódik a hidrogén-üzemanyagtöltő állomások (HRS) illetve a teljes infrastruktúra
meglétével és fejlődésével.
Az ilyen típusú összefüggést a „tyúk vagy a tojás” esetének dilemmájával szokták jellemezni, ami azt jelenti,
hogy az autógyártók – az egyéb nehézségek mellett – addig nem fognak jelentősebb mennyiségű HTC járművet
piacra dobni, ameddig nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű hidrogéntöltő állomás, ahol ezeket meg is lehet
tankolni. Ugyanakkor a hidrogén-infrastruktúra kiépítésére képes és ebben érdekelt cégek sem fognak addig
hidrogén-üzemanyagtöltő állomásokat telepíteni, míg kellő mértékű kereslet – azaz kellő számú hidrogénüzemű
jármű – meg nem jelenik az utakon, ellenkező esetben a hidrogén-infrastruktúra kihasználatlan lesz, ami
pénzügyi veszteséget jelentene, illetve nem lehetne az árakat csökkenteni. Fontos azonban megemlíteni, hogy a
múltban illetve a közelmúltban is történtek (sikerrel) olyan infrastruktúra-fejlesztések, amelyek kisebb-nagyobb
mértékű hasonlósággal ezt a „tyúk vagy a tojás” dilemmát hordozták magukban. Ilyen, illetve hasonló volt
például a vasút megjelenése, az autó terjedésével a benzin/dízel töltőhálózat kiépítése, a szélessávú
internethálózat kiépítése, vagy akár napjainkban az elektromos töltőhálózat vagy a bioüzemanyag (pl. E85)
hálózat kiépítése, illetve ezek illesztése a meglévő infrastruktúrákba. A feladat nem megoldhatatlan, de gondos
tervezést és együttműködést igényel, mind az állam, mind a piaci szereplők részéről.
A hidrogéntöltő állomásokat (HRS) több szempont szerint csoportosíthatjuk. A kategorizálások és azok
„mérethatárai” egyelőre nem egységesek, nem kiforrottak, de a szakirodalmi adatok az alábbiakat használják:
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2.5.4.1. ábra Forrás:
A hidrogén-üzemanyagtöltő állomások (HRS) száma 2011-es adatok alapján:
2010 végéig világszerte 212 HRS működik (ebből 22 létesült 2010-ben, tehát egy gazdasági válság által erősen
érintett időszakban), és a 2010. végi állapot szerint további 127 HRS áll tervezési fázisban.
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2.5.4.2. ábra Forrás: Zero-Regio
Az egyik meghatározó szereplő Németország, mivel itt (2010 végén) 27 HRS működött, és 13 állt tervezés alatt.
Németországban a demonstrációs projektek egy része már arra irányul, hogy a meglévő hidrogéntöltő
állomásokat hálózatba szervezve fejlesszék tovább, azaz kialakuljanak ún. hidrogénkorridorok, hidrogén
autópályák. Európán belül említést érdemel még a norvég hidrogén autópálya (HyNor), ami Oszlótól
Stavangerik húzódik, közel 600 km hosszan, és aminek első hidrogénelemeit 2009-ben helyezték üzembe, és
azóta is folyamatosan fejlesztik. A hidrogén autópálya kifejezés alapvetően egy fizikailag már meglévő,
forgalomban lévő autópályát jelent, aminek mentén – kezdetben – kb. 100–200 km távolságokra hidrogénüzemanyagtöltő állomásokat építenek ki, és fokozatosan fejlesztenek. Európán kívül az USA-t, azon belül is
főként Kaliforniát kell megemlíteni, ahol viszonylag jelentősebb mennyiségű HRS működik, valamint NyugatKanadát és Japánt.
A hidrogén-infrastruktúra fent említett fokozatos fejlesztése, egyrészről egyre újabb és újabb HRS töltőállomás
megjelenését jelenti, másrészről egy adott töltőállomás eleve moduláris (azaz bővíthető) szerkezetben épülhet,
és/vagy oly módon, hogy a kezdeti 350 barosra kiépített HRS felfejleszthető legyen a jövőben 700 baros
hidrogéntankolásra.
Az eddigi hidrogéntöltő állomások egy része önállóan létesült, tehát olyan töltőállomás, ahol csak hidrogént
lehet tankolni (ilyen pl. ha egy-egy logisztikai központban vagy buszflotta ellátására létesül HRS), egy másik
része pedig meglévő, hagyományos benzin/dízel üzemanyag töltőállomásokhoz kapcsolódva létesült. Ez utóbbi
nyilván kedvezőbb beruházási szempontból, hiszen így „csak” magát a hidrogén tárolási-töltési (esetleg on-site
előállítási) technológiát kell kialakítani az adott helyszínen, de egyéb tekintetben a töltőállomás meglévő
építményei, funkciói használhatóak. Az ilyen típusú töltőállomásokat multi-energia töltőállomásoknak is
nevezik, és a középtávoli jövőben egyre inkább ilyenekkel lehet majd találkozni, ahol pl. benzint, dízelt és akár
hidrogént, E85-öt, biodízelt is lehet tankolni, vagy akár a villamos akkumulátortöltés lehetősége is rendelkezésre
áll majd.

2.5.4.3. ábra Forrás: Totalcar

5.5. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
Esettanulmány – külföldi példa: Megszületett a legnagyobb protoncserélő membrános tüzelőanyag-cella (20.
ábra).
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1.3.5.1. ábra Forrás: Ballard
A Ballard és FirstEnergy egy 64 modulból álló rendszert készített, amelyet egy – 17 m hosszú kamionnal
vontatható – konténerbe szereltek be. A következő öt évben a két cég valós körülmények között fogja kipróbálni
a hálózaton jelentkező csúcsterhelések kiegyenlítése érdekében. A rendszer hidrogénnel működik, és kizárólag
vizet és hőt bocsát ki melléktermékként. Természetesen 1 MW elektromos teljesítmény tekintélyes mennyiségű
hőt is termel, ezért a hő semmiképpen sem „felesleges” végtermék.
A megoldás két területen jelent újdonságot: Egyrészt PEM cellából még nem építettek ekkora egységet, amely
több technológiai területen is kihívás, másrészt az üzleti alkalmazás is újdonság, mert eddig még nem készítettek
hidrogénüzemű PEM cellából kiserőműveket.
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B. függelék - Fogalomtár a modulhoz
HRS: hidrogén-üzemanyagtöltő állomás (az angol hydrogen refueling station kifejezésből származik)
HTC: a hidrogén és tüzelőanyag-cellás technológiák összefoglaló neve
CGH2: komprimált gáz állapotú hidrogén
LH2: folyékony halmazállapotú hidrogén
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Javasolt szakirodalom a modulhoz
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3. fejezet - A hidrogén- és
metanolgazdaság
1. A hidrogén- és metanolgazdaság egyes szocioökonómiai kérdései
1.1. Hidrogén- és metanolgazdaság: kapcsolatok, különbségek
Ebben a modulban már együtt tárgyaljuk a hidrogén- és metanolgazdaság egyes aspektusait; elsőként pedig –
jelen fejezetben – egy rövid, összehasonlító áttekintést adunk ezekről és egymással való esetleges
kapcsolatukról, különbségeikről. Fontos megemlíteni, hogy a metanolgazdaság koncepciója a magyar
származású, az USA-ban élő Oláh György, Nobel-díjas kémikus professzor nevéhez köthető. Vegyészmérnöki
oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte, és itt doktorált. Később a Dél-Kaliforniai Egyetem
tanszékvezető professzora lett. Nobel-díját nem a metanolgazdaság koncepciójáért kapta. A Svéd Tudományos
Akadémia a kémiai Nobel-díjat 1994-ben a karbokationok kémiájában elért eredményeiért adományozta Oláh
Györgynek. (A szénatomokról azt tanultuk, hogy négy vegyértékűek, ő azt állította, hogy a szénatomok ritkán
szerepelhetnek öt vegyértékkel is. Meglátása beigazolódott, az öt vegyértékű szénatomokat tartalmazó
molekulák ma már nem tekinthetők egzotikumnak.) 1990 óta a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli
tagja.

3.1.1.1. ábra Forrás: http://www.dunatv.hu/portal/
A Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Technológiai Platform (2009) által adott definíció szerint, a
„hidrogéngazdaság” az energetika és a közlekedés hidrogén alapú rendszerek irányába történő határozott
orientációját jelenti, amelyben a gazdaság fogyasztási és szállítási szükségleteinek kielégítéséhez és a
társadalom számára hasznos új alkalmazásokban a felhasznált energiát jelentős részben a hidrogén fogja
szolgáltatni, és a hidrogént elsődlegesen tüzelőanyag-cellákban fogják átalakítani.
Mindkét koncepció – a hidrogén- és metanolgazdaság – hátterében igen hangsúlyos gondolat, mondhatni, hogy
a fő hajtóerő, hogy választ, megoldást próbál adni egyrészről a fogyatkozó fosszilis energiahordozó készletek,
másrészt az egyre aggasztóbb mértékű környezetterhelés problémáira. Utóbbin belül, a legfontosabb szempontot
a szén-dioxid-kibocsátás, illetve a klímaváltozás kérdése képezi, de számos más környezetvédelmi előnyt is
nyújtana mindkét koncepció (részletesen lásd 3.2. és 3.4. fejezetekben).
Fontos kiemelni – és ez is közös jellemző –, hogy sem a hidrogén, sem a metanol nem energiaforrás, ezek
tulajdonképpen energiatárolási mechanizmusok. Köztes, vagy más néven szekunder energiahordozók (tehát
valamilyen primer energiából átalakított energiaformák), amelyek igen sokféle energiahordozóból, beleértve a
megújuló energiaforrásokat is, előállíthatók.
Mind a metanolt, mind a hidrogént jelenleg is igen széleskörűen alkalmazzák különböző vegyipari felhasználási
területeken. A metanolból olyan fontos szerves vegyipari termékek is előállíthatók, mint pl. a hétköznapi életben
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használt különböző műanyagok, de más petrolkémiai alapanyag is előállítható, azaz függetlenedni lehetne a
jövőben a kőolajtól.
A metanolgazdaság esetében elismerten, a kezdetekben csak a fogyatkozó földgázkészletekre lehet építeni,
középtávon jöhet szóba (a magas koncentrációjú füstgázokból erőművek, cementgyárak stb.) a CO 2 leválasztása
és átalakítása metanollá, és csak hosszú távon lehetséges esetlegesen a légkörből való CO 2-leválasztás, és az
ebből történő metanolgyártás – ha ez az út egyáltalán működőképes lesz.
A metanolgazdaság egyelőre csak egy nagy vonalakban vázolt koncepció, amely legfeljebb néhány
kutatócsoporthoz köthető. Ezzel szemben a hidrogénenergetika egy széleskörűen kutatott, tényleges –
energetikai célú – alkalmazásait tekintve sokkal inkább előrehaladott technológia. Sőt, számos országban
megkezdődött már a hidrogén-infrastruktúra egyes elemeinek kialakítása, és ezek lassan-lassan hálózatokká
állnak össze, ami tovább gyorsíthatja a fejlődést. Mindemellett a hidrogén vonatkozásában már fontos jogi
szabályozók, ösztönzők is érvényben vannak (pl. irányelvek, szabványok, útmutatók, jó gyakorlatok stb.); igen
kiterjedt és összehangolt K+F+D tevékenységek zajlanak pl. az EU-ban; míg a metanol energetikai
vonatkozásaira ugyanez nem igazán mondható el.
A hidrogéngazdaság, különösen, ha dominánsan megújuló – vagy más, low-carbon – energiaforrások
bevonásával valósul meg, környezeti és klímavédelmi szempontból még jelentősebb előnyöket hordozhat
magában, mint a metanolgazdaság. A költségekről, az infrastruktúra beruházási költségeit illetően, biztos
kijelentéseket még nem lehet tenni, de valószínűleg a hidrogén-infrastruktúra valóban drágább, ha a közvetlen
bekerülést tekintjük. A közvetett előnyöket és az elkerült negatív externális költségeket tekintve a kép sokkal
inkább árnyaltabb lehet; mert ez utóbbi egyértelműen a hidrogénenergetika esetében kedvezőbb.
Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a két koncepció nem feltétlenül egymást kizáró alternatívák a jövőre
nézve. Valószínűsíthető, hogy egyes területeken a metanol, illetve a metanolos tüzelőanyag-cellák fognak
elterjedni (pl. hordozható alkalmazások), más szegmensekben – de azért valószínűsíthetően jelentős túlsúllyal –
a hidrogénre épülő alkalmazások. Mindazonáltal, az eddigi negatív tapasztalatokból kiindulva, vélhetően nem is
lenne szerencsés, ha a jövőben ismét túlzottan egy adott energiahordozóhoz vagy energiatechnológiához
kötődnénk, mint ahogy jelenleg a kőolajhoz. Bizonyos fokú diverzitást, amely mindig az aktuális helyi
körülményekhez illeszkedik, a technológiák és az energiahordozók terén is érdemes lehet fenntartani.

1.2. A hidrogénbiztonság főbb kérdései
Talán az egyik első kérdés, ami a laikus közvéleményben vagy akár az energetikai szakemberek körében a
hidrogénnel kapcsolatosan felmerül, hogy vajon kellően biztonságos-e, mint energiahordozó és
motorhajtóanyag? A hidrogénnek, mint minden más energiahordozónak vagy üzemanyagnak magas az
energiatartalma, hiszen éppen ez az egyik fontos tulajdonsága, amely alkalmassá teszi arra, amire használni
szeretnénk.
Meg kell jegyezni, bár a laikus közvélemény ezt általában nem szívesen fogadja el, hogy a biztonság egy
relatív fogalom, ami nem jelent teljes balesetmentességet. Ezt támasztja alá, hogy például csak az USA-ban
benzin vagy gázolaj tankolása közben évente kb. 7000 feletti alkalommal van tűzeset, amiből 2 halásos és 70
személyi sérüléses baleset fordul elő, és 18 millió USD kárérték. Szintén az USA-ban évente kb. 400 halásos
áramütés van; az elektromos balesetekből keletkező tűzesetek száma kb. 38 000 évente, amiből ~240 halálos és
1100 személyi sérüléssel jár, valamint 660 millió USD kár keletkezik ezekből. Látható, hogy a hagyományos
energiahordozóink (beleértve a villamos energiát is) használatából számottevő személyi (akár halálos) és anyagi
kár keletkezik, még sincs tiltakozás, hogy tiltsák be a benzint vagy villamos energia használatát. Úgy tűnik
tehát, hogy a társadalom ezen kockázatokat elfogadja.
A hidrogénbiztonság területén igen sok tapasztalat hasznosítható abból, hogy az ipar kb. 50 éve kiterjedten
használja a hidrogént, elsődlegesen vegyipari célokra; ezen ipari gyakorlatból igen sok tapasztalat átvehető.
Európában jelenleg kb. 1500 km ipari hidrogénvezeték üzemel, és nagyjából hasonló hosszúságú
vezetékrendszer található Észak-Amerikában is. A csővezetéken történő szállítás mellett, jelenleg
Magyarországon is zajlik a hidrogén gáz-halmazállapotú közúti szállítása tartálykocsikban. Magyarországon –
főként vegyipari üzemekben – több helyen állítanak elő hidrogént; ezek közül Százhalombattán a MOL Dunai
Finomítóban 100 ezer Nm3/óra nagyságrendben. Felhasználási mennyiségét tekintve jóval kisebb jelentőséggel,
de a hidrogént az erőműtechnikában is elterjedten alkalmazzák, például generátor hűtésére, egyebek mellett a
Paksi Atomerőműben is. A kiterjedt ipari alkalmazások példái hosszan sorolhatóak lennének, de nem hallani
gyakori vagy súlyos, hidrogénhez kötődő balesetekről. Ez nem a hidrogén veszélytelensége miatt van, hanem
mert betartják a kezelésével kapcsolatos előírásokat.
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A fenti, általános megfontolások után a 3.1.2.1. táblázat tartalmazza a hidrogén – és néhány más energiahordozó
– a biztonság szempontjából legfontosabb tulajdonságait, így az összehasonlítás is könnyen megoldható.
A leggyakrabban hangoztatott kétség a hidrogénnel szemben a valóban széles lobbanási tartománya, lásd az
alábbi táblázatban.

3.1.2.1. ábra Forrás: Enertag –Wasserstoff – weniger Gefahr als Benzin
Viszont több más tulajdonsága szempontjából kedvezőbb biztonsági szempontból. Noha széles a lobbanási
tartománya, a valós körülmények között ez nehezebben valósul meg, szemben más jelenleg alkalmazott és
elfogadott üzemanyagok esetében (pl. benzingőz), mivel kb. 14-szer könnyebb a levegőnél és nagy a diffúziós
együtthatója, ezért rendkívül gyorsan felemelkedik, elkeveredik, igen csekély a valószínűsége az égési vagy a
robbanási határ elérésének nyílt téren. És mivel a sűrűsége kicsi (ezzel együtt a térfogati energiatartalma is),
ezért ugyanakkora résen szivárgó földgázhoz képest – még a nagyobb diffuzivitása ellenére is – csak töredék
robbanási energia jut ki hidrogénként a környezetbe, mint pl. a benzingőz vagy akár a földgáz esetében (lásd a
táblázat utolsó sorait). Ugyanakkor a hidrogénláng sugárzásos hőleadása igen kicsi, szemben pl. a PB-gáz,
földgáz vagy benzin lángjával. Emiatt utóbbiak egy potenciális baleset során igen gyakran gyújtják meg
környezetüket is, míg a hidrogénláng igen kevés energiát sugároz, a másodlagos tüzek valószínűsége emiatt
jóval kisebb. Ami még igen fontos, hogy egy tűz esetén az egyik gyakori veszélyforrás a fosszilis
energiahordozók égése során várható füstmérgezés (nem is a közvetlen égés a leggyakoribb sérülési ok), viszont
a hidrogén égése során csak vízgőz keletkezik. A táblázatban azt is érdemes megfigyelni, hogy a hidrogénnek az
alsó égési és a robbanási határa között igen nagy a különbség, több mint 3-szoros, azaz a
hidrogénkoncentrációnak 3-szorosra kell(ene) növekednie, úgy hogy közben nem gyullad meg, hanem eléri az
alsó robbanási küszöböt; ez különösen pl. szabadtérben elég nehezen valósul meg. Ugyanakkor a táblázatból az
is látható, hogy a földgáz esetében csak 18%-kal, a benzin esetében mindössze 10%-kal magasabb az alsó
robbanási küszöb koncentrációja az égési határtól.
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3.1.2.2. ábra Forrás: US DoE
A hidrogén még néhány, a biztonsághoz kapcsolódó tulajdonsága:
1. nem toxikus, nem rákkeltő, nem magzatkárosító
2. nem korrozív, nem radioaktív (a trícium izotóp kivételt képez, de hétköznapi energetikai jelentősége nincs)
3. nem okoz semmilyen visszamaradó környezetszennyezést (vesd össze pl. az olajtankerek vagy az olajfúró
tornyok katasztrófáival)
Összefoglalva: a hidrogén összességében nem veszélyesebb üzemanyag, mint a jelenleg használtak (pl. benzin,
PB-gáz, földgáz), csak némileg más jellegűek a kockázatok, viszont a megfelelő intézkedések betartásával ezek
egyértelműen kezelhetőek. Sőt, egyes tényezők tekintetében a hidrogén még kedvezőbb biztonsági
tulajdonságokkal bír, mint a mostani üzemanyagok. Minden gyúlékony anyagot természetszerűleg az adott
anyag fizikai tulajdonságaiból fakadó és megfelelő gondossággal kell kezelni. Ezért is nagyon fontos a hidrogén
fizikai-kémiai tulajdonságainak megismerése.
A közvetlen biztonságtechnikai megfontolásokon érdemes túltekinteni, és figyelembe kell vennünk a globális
tendenciákat, összefüggéseket is. A szűkölő fosszilis energiahordozó-készletekért várhatóan egyre durvuló,
akár fegyveres konfliktusok is kirobbannak országok vagy régiók között, ahogy ezt már a XX. század vége felé
is megtapasztalhattuk. Ahogy a bevezető fejezetekben láthattuk, a hidrogén igen gyakori, szinte mindenütt
előforduló elem, és amennyiben pl. szintén lokálisan elérhető megújuló energiaforrásokkal kombináljuk, akkor a
külső energiafüggőség enyhülhet. A világ egyes – gyakran politikailag instabil – régióiban található fosszilis
energiahordozókért folytatott élesedő verseny, esetleg konfliktusok szintén igen komoly biztonsági kockázatot
jelentenek, amit feltétlen célszerű figyelembe venni, amikor például a hidrogénbiztonság kérdéseit mérlegeljük.

1.3. Szabványok, ajánlások, előírások
Az eddigi fejezetekből már kiderült, hogy a tüzelőanyag-cellák – a sokrétű felhasználási területeik miatt –
egyidejűleg lehetnek fogyasztói termékek és ipari eszközök, emiatt pedig mind a hétköznapi „laikus”
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alkalmazók (fogyasztók), mind a céges alkalmazottak széles köre használja majd őket. Ilyen körülmények
között fontos szerepet játszanak a hidrogén- és tüzelőanyag-cellás technológiákra vonatkozó szabványok és
előírások. Az előírások általában jogi érvényűek, melyeket valamilyen – jogalkotásra felhatalmazott – testület
hoz, és hatóságokon keresztül tartatnak be, illetve ellenőriznek. A szabványok – durva megközelítésben –
útmutatók, amelyek általában önkéntes alapon követendők, hogy egységes, megfelelő minőségű és/vagy
kompatibilis termékek gyártása történhessen. Szabványok és előírások vonatkozhatnak pl. a biztonságra,
használatra, a szállítás és tárolás körülményeire; vagy akár a hidrogénre, mint motorhajtó anyagnak a minőségi
kritériumaira is.
Konkrét példát említve: ha a különböző autógyártók vagy a hidrogéntöltő állomásokat építő cégek egymással
nem kompatibilis tankoló nyílásokat vagy hidrogén diszpenzereket gyártanának, vagy esetleg ez országonként
eltérő lenne, az nyilván nagyon komoly akadályt jelentene a hidrogén alapú közlekedés elterjedésében. Az
esetleg országonként vagy üzemanyag-forgalmazónként eltérő hidrogénminőség esetleg a tüzelőanyag-cellák
meghibásodását okoznák, jelentős költségeket okozva.
Már jelenleg is igen nagyszámú HTC szabvány létezik, és folyamatosan jelennek meg újak és újak e területen.
Ezek egy jelentős része (nemzetközi) ISO szabvány, melyet a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet bocsát ki.
Léteznek Európai Szabványok (EN), és már több Magyar Szabvány (MSZ) is létezik – ráadásul 2007 óta – a
tüzelőanyag cellákhoz kapcsolódóan. Példaként bemutatunk néhány hatályos szabványt, köztük több olyat is,
amelyek a hidrogén-üzemanyagra, a H2 töltőállomásokra vonatkoznak:
EN 50465: Gázkészülékek – Tüzelőanyag-cellás gázfűtőkészülékek – Tüzelőanyag-cellás gázfűtőkészülékek 70
kW-nál kisebb bemenő hőteljesítménnyel
MSZ EN 62282-3-1:2007: Tüzelőanyagcella-technológia. 3-1. rész: Helyhez kötött tüzelőanyagcellásenergiarendszerek. Biztonság
MSZ EN 62282-3-1:2007: Tüzelőanyagcella-technológia. 3-1. rész: Helyhez kötött tüzelőanyagcellásenergiarendszerek. Biztonság (IEC 62282-3-1:2007)
MSZ EN 62282-5-1:2007: Tüzelőanyagcella-technológia.
energiarendszerek. Biztonság (IEC 62282-5-1:2007)

5-1.

rész:

Hordozható

tüzelőanyagcellás-

ISO 13985:2006: Folyékony hidrogén – Járművek üzemanyagtankja
ISO 14687:1999: Hidrogén üzemanyag – Termékspecifikáció
ISO/TS 20100:2008: Gáz-halmazállapotú hidrogén – Üzemanyagtöltő állomások
ISO 17268:2006: Komprimált hidrogén járművekbe történő tankolásánál alkalmazott csatlakozási eszközök
ISO 23828:2008: Tüzelőanyag-cellás közúti járművek – Az energiafogyasztás mérése – Komprimált gáz
állapotú hidrogénnel üzemelő járművek

1.4. Well-To-Tank és Well-To-Wheel elemzések I.
Ez a fejezet feltétlenül együtt értelmezendő a „Well-To-Tank és Well-To-Wheel elemzések II.” fejezettel, mivel
ez a (I.) fejezet tartalmazza az elméleti megfontolásokat, a következő (II.) fejezet pedig gyakorlati példákon
keresztül teszi érthetővé az elméletet.
Manapság számos modellt alkalmaznak a hidrogén értékláncok elemzésére és összehasonlítására, melyek közül
az egyik viszonylag egyszerű és talán a leginkább elterjedt módszer a well-to-tank (WTT) azaz a forrástól a
tankig tartó elemzés, és a well-to-wheel (WTW) azaz a forrástól a kerékig tartó elemzés. (De utóbbit szokták
említeni forrástól a szolgáltatásig kifejezéssel is, ami még inkább találó.) Ezeket, már a nevükből is
érzékelhetően, főként a közlekedési célú végfelhasználás és alternatív technológiáinak vizsgálatára és
összehasonlító elemzésére használják; de általánosságban a WTW elemzéseket mindenféle energiaátalakítási
technológiára is alkalmazhatják.
A WTT és WTW módszer már nevével is tulajdonképpen a vizsgálat rendszerhatárait jelöli ki: közlekedési
alkalmazás esetében a WTT szemléletben ez a forrástól, azaz az olajkutaktól a jármű tankjába történő betöltésig
tartó rendszerhatárokat alkalmazza (felöleli tehát a kitermelést, szállítást, finomítást és disztribúciót); a WTW
pedig a forrástól a jármű kerekéig tartó – tehát tulajdonképpen a teljes értékláncot – teljes életciklust öleli fel.
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Hagyományos gépjárművek esetében a „forrás” az olajmezőktől és a kitermeléssel indul; hidrogénüzemű
járművek esetében a „forrás” a hidrogén-előállítást jelenti. Az értéklánc másik végét – WTT esetben – a benzin
vagy dízel üzemanyag járműtankba történő juttatása jelenti, illetve a hidrogén komprimált gáz vagy esetleg
folyékony halmazállapotban történő tankba juttatása.
A WTT és WTW elemzéseket leggyakrabban az üvegházhatású gázok kibocsátásának (pl. gCO2/liter, gCO2/km)
vizsgálatára, valamint a különböző technológiai alternatívák összehasonlítására szokták alkalmazni, esetleg
primer energiafelhasználásra vagy éppenséggel gazdasági mutatókra is (pl. Ft/liter, Ft/km). Időnként
alkalmazzák a tank to wheel (TTW) szemléletű elemzést, amelynek rendszerhatára a jármű tankjától a jármű
kerekéig (azaz a végső célig, a jármű meghajtásáig) tart. A TTW nyilván egy részhalmaza a WTW
megközelítésnek, és alkalmazásának kiemelt jelentősége például abban van, hogy a TTW megközelítés
érzékelteti, hogy a tüzelőanyag-cellás járművek hatékonysága körülbelül duplája a belső égésű motorénak.
Mindezeket konkrét példákkal és következményeikkel a későbbiekben még részletezzük.
A fentiekből következik, hogy a well to wheel elemzés tulajdonképpen egy speciális fajtája az életcikluselemzésnek (LCA). A hagyományos LCA elemzések azonban általában sokkal több tényezőre terjednek ki egyegy vizsgált eszköz esetében, így pl. mindenféle környezeti kibocsátásra vagy hulladékkeletkezésre. Továbbá a
fentiekből az is nyilvánvaló, hogy a TTW elemzés egy részhalmazát képezi a WTW elemzésnek; hasonlóan a
WTT-hez.
Végezetül hasznossága mellett kritikai megjegyzéssel is kell élni az említett módszertannal kapcsolatosan. A
WTW elemzés módszertani megközelítése alapjait tekintve egyszerű, de gyakorlati alkalmazása a különböző
üzemanyag értékláncok vagy különböző járműhajtási értékláncok esetében komplikált lehet, mert igen sokféle
információt kell figyelembe venni, amelyek eltérő pontossággal állhatnak rendelkezésre (különösen például
bioüzemanyag értékláncok értékelésekor). Éppen emiatt is nagyon fontos, hogy a WTW elemzéseknél a
rendszerhatárokat mind időben, mind térben világosan rögzítsük. A legtöbb üzemanyagot előállító folyamat
melléktermékeket is produkál (pl. gázok, olajok, glicerin stb.), amelyek hasonló vagy eltérő, de hasznos célokat
szolgálhatnak, és ezek figyelembevétele kritikus lehet a WTW elemzések végkimenetele szempontjából.
Különösen a bioüzemanyagot, illetve a biomasszát tartalmazó értékláncok vizsgálata hordozhat magában
számottevő bizonytalanságot. Ez a biomassza nagyon változatos termesztési módjainak köszönhető, valamint
annak, hogy nincs még kellően alapos tudományos ismeret a bioüzemanyagként szolgáló biomassza
termesztésével járó kibocsátásokról, különösen a talajhasználatok és a talajhasználati módok megváltozásával
járó kibocsátásokról. A bioüzemanyag értékláncok emiatt vitatott területet képeznek, ahol a végeredmények
igen erősen függenek a bemenő adatoktól (amelyek sok esetben közelítő becslések).

3.1.4.1. ábra Forrás: Kapusy P. előadása, 2011. 05. 11.

1.5. Well-To-Tank és Well-To-Wheel elemzések II.
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Az előző fejezetben a WTT és WTW elemzések elméleti hátterét ismertettük. Most példákkal tesszük mindezt
érthetőbbé.
Well to tank példák
A WTT elemzés irányulhat például gazdasági dimenziókra (költség, ár), és a fentiekben már tárgyalt WTT
rendszerhatárok mellett a benzinre vagy a dízel üzemanyagra, a WTW ár jelenleg kb. ~380 Ft/liter. Ezen
összegért tankolhatunk a benzinkutakon jelenleg, tehát ez az az összeg, amely magába foglalja az olajkitermelés,
a szállítás, a finomítás és a disztribúció költségeit (egészen a jármű tankjáig), tehát éppen a WTT értékláncot
fedi le a pontos rendszerhatárokkal, továbbá tartalmazza az adó(ka)t, a vállalati profitot stb. (Tehát ez egy ár és
nem költség; erre figyelni kell.)
Ennek analógiája – szintén WTT tekintetben – például az E85 bioüzemanyag ára, amely jelenleg kb. 280
Ft/liter. A hidrogénre vonatkozóan a WTT „árat” sokszor tömegegységre szokták megadni, pl. ~9 EUR/kg. (Ez
utóbbi egyelőre legfeljebb egy virtuális árnak tekinthető; tényleges piaci ár még nem alakult ki. Így ez az egész
példa csak a logikai szemléltetést szolgálja.) Természetesen, ha a különböző üzemanyagokat (pl. benzin és
hidrogén) össze akarunk hasonlítani, akkor azonos mértékegységre, célszerűen Ft/MJ értékre kell átszámítani az
üzemanyagokat az energiatartalmuk alapján (benzin 32 MJ/liter, hidrogén 120 MJ/kg, 275 Ft/EUR árfolyam
mellett). Így benzinre 8,75 Ft/MJ, hidrogénre 20,6 Ft/MJ lenne a virtuális WTT ár.
A környezetvédelmi tényezőkre, így kiemelten a szén-dioxid-kibocsátásra szintén értelmezhető a WTT elemzés,
amely a gazdasági dimenziónál említett WTT rendszerhatárok között értelmezhető. Ennek átlagos értéke a
343/2010. (XII.28.) kormányrendeletben foglaltak alapján 83,8 gCO2 eq/MJ. A mértékegységben a „/MJ” az
egységnyi energiatartalomnak megfelelő üzemanyag-mennyiséget jelöli; és egy durva átlagos értéket jelent,
hiszen a tényleges érték nagyon sok paramétertől függ.
Összefoglalva, a WTT eredményeknél az alkalmazott mértékegységek lehetnek például:
1. gazdasági mutatónál: Ft/liter, Ft/kg, Ft/Nm3, Ft/kg, Ft/MJ
2. környezeti (ÜHG) mutatónál: gCO2 eq/kg, gCO2eq/MJ
Well to wheel példák
A WTT elemzés önmagában is hasznos, de abból, hogy azonos – Ft/MJ vagy gCO2eq/MJ – mértékegységben
láthatjuk két üzemanyagra a WTT jellemzőket, még nem lehet messzemenő következtetést levonni. A benzin és
a hidrogén köztes energiahordozó, valójában nem ezekre van szükségünk közvetlenül, hanem a végfelhasználást
jelentő szolgáltatásra, adott esetben a mobilitásra. A teljes értékláncot, azaz a WTW szemléletet kell
alkalmaznunk, amelyet értelemszerűen a WTT + TTW („tank to wheel”) komponens együttesen alkot. A
közlekedési példánál maradva: WTW (teljes értéklánc menti) szemléletben az a fontos, hogy ha adva van egy
hidrogénüzemű személyautó és egy benzinüzemű személyautó, akkor egy kilométert mekkora költséggel tudok
megtenni, azaz Ft/km a mértékegység. És éppen a hidrogén tüzelőanyag-cellás autók esetében értékelődik fel a
tank to wheel (TTW) komponens, mivel a HTC járművek általában kétszer hatékonyabbak, mint a benzines,
belső égésű motorral rendelkező személyautók. Ami azt jelenti, hogy kb. kétszer annyi energia szükséges 1 km
megtételéhez ICE járművel, mint HTC-vel. Ebből viszont az követezik, hogy a fent számított WTT értékek
(benzinre 8,75 Ft/MJ, hidrogénre 20,6 Ft/MJ) WTW alapon a következők szerint alakulnak:
1. benzinre 8,75 x 2= 17,5 Ft/egységnyi távolság
2. hidrogénre 20,6 Ft/egységnyi távolság
Ezek a számok már sokkal informatívabbak az autózás tényleges költségeit tekintve, és látható, hogy sokkal
árnyaltabbak is a végeredmény szempontjából, ugyanis WTW alapon már csak ~17%-kal drágább a HTC
autózás, míg WTT alapon 2,3-szor drágább volt a hidrogén egységnyi energiatartalomra vetítve. Ugyanakkor
fontos megjegyezni, hogy ezen költségek csak az üzemanyag-komponenst veszik figyelembe.
Folytassuk a gondolatkísérletet: ha 10%-ot nő a benzin WTT ára (380 à 418 Ft/literre), és 10%-ot csökken a
hidrogén ára, akkor WTW (Ft/km) alapon kicsivel a hidrogén FC autózás válik olcsóbbá. Ha olyan benzinüzemű
járművünk van, amely már nem igazán számít modernnek, és ehhez képest, tegyük fel, 2,5-ször hatékonyabb a
HTC jármű (tehát ennyivel jobb a tank to wheel hatékonysága), akkor pedig már a fenti értékek mellett is
kedvezőbb a hidrogén WTW költsége.
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Ismét hangsúlyozzuk, hogy a fentiek csak a módszertant megérteni hivatott virtuális példák. Noha számos valós,
vagy ahhoz közeli értéket használ (pl. a benzin ára, a benzines és HTC jármű közötti hatékonyságkülönbség
valóban kb. kétszeres) – a valós viszonyokra történő következtetés – az említett hiányosságok miatt, mint pl. ár
vs. költség problémája, a hidrogén egyelőre virtuális ára miatt nem lehetséges.
Megjegyezzük még, hogy a fenti, WTT – WTW példában a közlekedésnek csak az üzemanyagból fakadó
költségeivel foglalkoztunk, ami megint csak túlzott leegyszerűsítés. A teljes, valós well-to-wheel (WTW)
költség az alábbi költségelemek összegéből adódik:
1. az üzemanyagból származó well-to-wheel költségkomponens (Ft/km)
2. a karbantartásból származó well-to-wheel költségkomponens (Ft/km)
3. az amortizációból származó well-to-wheel költségkomponens (Ft/km)
Valós gazdasági viszonyok között, a racionális vásárló ezen együttes WTW költségek alapján dönt, hogy
hidrogén FC járművet vagy hagyományos benzines járművet (esetleg akkumulátorosat vagy egyéb típusú
járművet) vegyen-e. Ezeket pedig, főleg a hidrogénenergetika korai fázisában nemcsak a tisztán piaci
viszonyok, hanem a különböző adókedvezmények is befolyásolhatják; esetleg a jövőben a CO 2-kibocsátás miatti
adókat is figyelembe kell venni.

3.1.5.1. ábra Forrás: Ludwig-Bölkow Systemtechnik, 2008
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2. A hidrogéngazdaság fejlesztése
2.1. A HTC-technológiák környezet- és klímavédelmi előnyei
Ebben a fejezetben a hidrogén-technológiák (potenciális) környezeti- és klímavédelmi előnyei kerülnek
bemutatásra, majd a következő fejezetben – egy kicsit tágabb értelmezésben – a fenntarthatóság előnyei. A
fentiekben azért használtuk a „potenciális” előny kifejezést, mert számos tényezőtől függ, hogy a
következőkben részletezett előnyök közül mennyi tud ténylegesen megvalósulni a gyakorlatban. Ez például
nemcsak szakmapolitikai döntésektől függ, hanem múlik az adott értékláncon is, emiatt a gyakorlatban érdemes
esetről esetre vizsgálni az előnyöket.
A HTC-technológiák képesek közel nulla vagy számottevően kisebb üvegházgáz (ÜHG) kibocsátással működni,
tüzelőanyaguktól és ezek előállítási módjától függően.
Az ÜHG és más szennyező anyagok kibocsátásában jelentkező előnyök természetesen a teljes hidrogén
értéklánctól függenek, emiatt mindig egyedileg vizsgálandóak. Ugyanakkor elmondható, hogy amennyiben a
hidrogént megújuló energiaforrások vagy más, „low-carbon” technológiák segítségével állítják elő, akkor nulla
közeli kibocsátási szintek érhetőek el. Még akkor is számottevően (25–30%) alacsonyabb a fajlagos ÜHGkibocsátás (gCO2eq/MJ) a tüzelőanyag-cellákból, ha széntartalmú tüzelőanyaggal – pl. metanol, etanol, vagy
akár földgázzal – működnek.

3.2.1.1. ábra Forrás: Bogányi Gy. előadása, 2009. 11. 10., az MTU Fuel Cell System adatai alapján
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Előfordulhatnak olyan értékláncok, amelyek a teljes életciklus szemlélet alapján – noha hidrogént használnak –
több szennyezést okozhatnak, mint a meglévő (fosszilis alapú) alternatíváik. Természetesen ezen alkalmazások
kerülendőek; kivéve az egészen korai fázisú, demonstrációt szolgáló projekteket; esetükben átmenetileg
elfogadható, de a számottevő terjedésüket nem szabad engedni. (Lásd a well-to-wheel elemzéseknél.)
A HTC-technológiák képesek nulla vagy nagyon csekély hagyományos légszennyező anyag (NOx, PM10,
PM2,5, CO, SOx) kibocsátásával működni, cellatípustól, tüzelőanyaguktól és ezek előállítási módjától függően.
A hagyományos légszennyezőanyag-kibocsátásokat is a teljes értéklánc mentén kell vizsgálni.
Hidrogén tüzelőanyag esetében a helyi kibocsátás kizárólag vízgőz. Mivel az FC-technológiákban az
üzemanyag elektrokémiai oxidációja történik, nem pedig közvetlen égése (mint pl. a belső égésű motorokban)
ezért még a széntartalmú üzemanyagok (pl. földgáz, bioetanol) esetében is gyakorlatilag nulla a részecske- (PM)
és CO-kibocsátás, és nagyságrenddel kisebb a NOx (és SOx) kibocsátása, bár utóbbi esetében a ként elve el kell
távolítani előzetesen az üzemanyagból technológiai okok miatt.
Kalifornia államban a szigorú levegővédelmi jogszabályok a HTC-technológiákat a „zero emission” kategóriába
sorolják.
A HTC-technológiák nagyon csekély zajkibocsátással képesek működni.
A tüzelőanyag-cellákban nincs, illetve kevés a mozgó alkatrész; utóbbiak gyakorlatilag az üzemanyag, levegő
be- és elvezetést szolgálják ventillátorok formájában, továbbá nincs közvetlen égés, robbanás, ahogy ez pl. a
jelenlegi belső égésű motorokban történik. Ez nagyon halk működést tesz lehetővé. A helyzetet jól jellemzi,
hogy emiatt jelenleg a problémát a túlzottan halk működés okozza, ami megnehezíti a HTC járművek városi
közlekedésben való, hang alapján történő észlelhetőségét. Ez balesetveszélyes és jelenleg mesterséges zajforrás
beépítését fontolgatják a HTC járművekbe, hogy a gyalogosok számára könnyebben érzékelhető legyen
közeledésük.
A HTC-technológiák segíthetik a megújuló energiaforrások még szélesebb körű terjedését (közép- és hosszú
távon).
Ez a pont tulajdonképpen a következő fejezetben található, a szélesebb értelmű fenntarthatósági célokat is
szolgálja.
Több fontos megújuló energiaforrás (nap, szél) – illetve az ezek segítségével termelt villamos energia –
időjárásfüggő módon áll rendelkezésünkre, emiatt a meglévő villamosenergia-hálózat, a termelés-fogyasztás
egyensúlyának fenntartása problémákat okozhat. A hidrogén köztes energiatároló médiumként segítheti a
megújulók ezen hátrányainak csökkentését, kiküszöbölését, ezáltal akár igen magas arányú megújuló energia
alkalmazását segítheti elő.
Mindemellett egyes tüzelőanyagcella-típusok működhetnek közvetlenül biogázzal, biometanollal, bioetanollal
is, így segítve a megújuló energiaforrások terjedését és igazán hatékony felhasználását.

2.2. A HTC-technológiák egyéb, fenntarthatósági előnyei
Az előző fejezetben megadott, és a hagyományos – viszonylag szűk – értelemben vett környezetvédelmi
előnyökön túl a mai kor követelményeinek megfelelően a szélesebb értelmű (esetleg közvetettnek tűnő, de
valójában szintén fontos) fenntarthatósági előnyeit is érdemes megfontolni a hidrogénre épülő energetikai
rendszereknek.
Az egyik ilyen, már az előző fejezetben is említett azon előny, hogy a hidrogén, mint köztes energiatároló
médium hozzájárulhat a megújuló energiaforrások igen magas arányú elterjedéséhez, mivel segíthet kielégíteni a
villamosenergia-rendszer (VER) szempontjából fontos követelményeket (a termelés és fogyasztás
kiegyensúlyozásáról lásd az 1.1.3. fejezetet).
A HTC-technológiák fenntarthatóságot szolgáló egyik előnye lehet a kisléptékű, akár háztartási léptékű
energiatermelés lehetősége, az úgynevezett decentralizált energiatermelés terjedése. Ennek oka, hogy a
tüzelőanyag-cellák segítségével tetszőlegesen kis léptékben, akár az 1–2 kWe teljesítménytartományban is
magas hatásfokkal lehet villamos energiát előállítani, amit – ilyen kis léptékben – hagyományos
energiatechnológiákkal eddig nem igazán lehetett. Sőt, ebben a teljesítménytartományban kogenerációra is
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lehetőség van; e területen a Japán gyártók járnak az élen, ahol eddig kb. 5000 db ilyen kis kogenerációs
egységet értékesítettek már.
A hidrogén sokrétű előállítási lehetőségei révén segíti a forrásdiverzifikációt, ezáltal csökkenti a kockázatokat, a
nagymértékű import fosszilis energiafüggőséget, amiket legtöbbször több ezer kilométeres szállítási igény kísér,
és amiket nem ritkán politikai zsarolás eszközeként is használnak (lásd pl. ismétlődő orosz-ukrán gázviták).
A HTC-technológiák segíthetik – bizonyos feltételek esetén, mint pl. a hazai HTC-ipar kialakulása – a helyben
termelt jövedelmek nagyobb mértékű helyben tartását, szemben az import energiahordozókkal járó, rendkívüli
mértékű jövedelemkiáramlással, ami egy elöregedő népességben kétszeresen negatív hatású.
A hidrogén-technológiák csökkenhetik a helyi községek függését a nagyméretű, monopolisztikus
energiarendszerektől; javíthatja a helyi közösségek lehetőségeit a regionális elven alapuló energia-önellátásban,
amely egyébként a jövedelmeket is sokkal inkább helyben tartja.
A korábbiakban már részletezett, a HTC-technológiák igen alacsony, esetleg nulla közeli légszennyező anyag és
zaj kibocsátása miatt sokkal kisebb mértékben károsodik a társadalom tagjainak egészsége, ez pedig
számottevően kisebb negatív externális költségeket okoz. Tehát igen jelentős negatív externális költség
elkerülését tennék lehetővé mind az egyéni, mind az állami (egészségügyi rendszer) szintjein; nem mellékesen
pedig a betegségek elkerülése jobb életminőséget jelent.
A fenntarthatóság szempontjai között – egy 7 milliárd főt számláló emberiség mellett, amely ráadásul a jelek
szerint megállíthatatlanul növekszik a következő évtizedekben is, és 9-10 milliárd fős emberiség várható –
feltétlenül vizsgálni kell a különböző emberi igények kielégítéséhez szükséges területhasználatok mértékét is.
Ezt egy példán, egy igen fontos társadalmi igény, a mobilitás példáján keresztül mutatjuk be a következő ábrán,
hidrogén tüzelőanyag-cellás járművek és az alternatív lehetőségeken keresztül.

3.2.2.1. ábra Forrás: Ludwig-Bölkow Systemtechnik
Mind a négy fő alternatíva esetében közös kiindulási alap, hogy 1 hektár területhasználatról beszélünk. Látható
azonban, hogy a napelemes (fotovoltaikus) villamosenergia-termelésnél, majd ebből a hidrogén-előállításnál
csak 33%-os az adott egy hektár napelemekkel való lefedettsége, a szélerőműves áramtermelésnél pedig csak
1%-os a tényleges fizikai területfoglalás az egy hektáros területen belül, így a maradék területen pl.
élelmiszernövényeket vagy takarmányt lehet termelni. A biomassza esetében sajnos az egy hektáros területen
ténylegesen 100%-os a területfoglalás mértéke. Ugyanakkor a megtermelt energia mennyisége (GJ/hektárban
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kifejezve) ugyanezen sorrendben csökken; egy középkategóriás referencia-személyautót alapul véve pedig az is
látható az ábrán, hogy hány kilométert lehet megtenni (évente) az egységnyi területhasználat mellett. Itt belső
égésű motoros (ICE), és tüzelőanyag-cellás (HTC) autótípus is fel van tüntetve, és minden esetben a már
említett magasabb hatásfok miatt a HTC járművel számottevőn nagyobb távolságot lehet megtenni ugyanakkora
energiafelhasználással. Az ábra egyik végső tanulsága, hogy a hidrogénnel működő értékláncok többszörös
hatékonyságot mutatnak a területfelhasználás tekintetében is, mint például az első generációs bioüzemanyagok.
A bemutatott ábra tulajdonképpen egy well-to-wheel szemléletű területfelhasználási (km/ha) elemzés. Egy
túlnépesedő és élelmiszerár-növekedéssel terhelt világban ez egyre inkább fontos szemponttá válik.

2.3. A HTC az EU energiapolitikájában, egyes joganyagaiban
Mivel Magyarország az EU tagja, ezért fontos vázlatosan áttekinteni az EU hidrogénhez, hidrogénenergetikához
kapcsolódó, a hidrogén alapú közlekedésre vonatkozó irányelveit, stratégiai dokumentumait. Ugyanakkor
részletes szakmapolitikai, stratégiai háttér vizsgálatára jelen tananyagban nincs lehetőség, ezért felsorolás
jelleggel kerülnek megemlítésre az EU-s főbb joganyagok, stratégiai dokumentumok, szabványok. Ezeken
keresztül érzékelhető, hogy a hidrogén-technológiák felé történő elmozdulás már korántsem csak
laboratóriumok vagy pilot projektek szintjén létezik. Mára a legtöbb EU-s energiastratégiai dokumentumnak
vagy jogszabálynak már részét képezik a hidrogén és tüzelőanyag-cellás technológiák is, legalább az említés
szintjén. Egyesek pedig kifejezetten e terület fejlesztését célozzák, és mindezt nem a távoli jövőben, hanem a
jelenben, illetve a közvetlenül előttünk álló évtizedben.
2009/28/EK irányelv: A megújuló energiaforrások felhasználásáról
Talán legfontosabb megemlíteni a megújuló energiaforrások alkalmazásáról szóló, 2009/28/EK irányelvet,
amely jogi formába öntötte az EU „20-20-20” célkitűzését, a 10%-os megújuló részarány elérését a közlekedési
energiafelhasználásban 2020-ra. Ezen irányelv néhány ponton említi a hidrogént, pontosabban a megújuló
energiaforrások alkalmazásával előállított hidrogént. Az egyik legfontosabb, hogy 2011. december 31-ig
javaslat formájában ki kell dolgozni a megújuló energiaforrásokból származó hidrogénnek az üzemanyagok
teljes összetételében képviselt aránya kiszámítására vonatkozó módszert. Előírás továbbá, hogy az egyik időközi
jelentésben (2014) – egyebek mellett – vizsgálni kell az elektromos, hibrid- valamint a hidrogénüzemű járművek
kereskedelmi beszerezhetőségét, elterjedtségét. Összességében az mondható tehát el, hogy a 2009/28/EK (RES)
irányelv már „fél szemmel” figyel a hidrogénre, elképzelhetőnek tartja, hogy a kötelező közlekedési megújuló
részarány elérésben akár 2020-ig – ha igen csekély mértékben is, de – már szerepet játszhat.
79/2009/EK rendelet: A hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról
Ez a rendelet meghatározza a hidrogén meghajtású gépjárművek típusjóváhagyására, valamint a
hidrogénrendszereik és alkotórészeik típusjóváhagyására vonatkozó egységes európai előírásokat. Egyidejűleg
megállapítja az ilyen rendszerek és alkotórészeik üzembe helyezésének előírásait is. E jogszabály egyaránt
lefedi a belső égésű motorral és/vagy tüzelőanyag-cellákkal meghajtott hidrogénüzemű járműveket, továbbá a
folyékony és komprimált gáz-halmazállapotú hidrogénes rendszereket is. A rendeletet 2011 februárjától kell
alkalmazni.
COM(2009) 519: Az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák fejlesztésébe történő beruházásról
(SET terv)
A dokumentum címében szereplő SET terv (angolul: Strategic Enery Technology Plan) jelentése „Stratégiai
Energiatechnológiai Terv”, ami tulajdonképpen az EU energia- és klímapolitikájának technológiai pillére, és a
2010–2020 időtávra ad iránymutatást. A dokumentum alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákat
azonosít, és ezekkel kapcsolatosan részletes technológiai útiterveket is kidolgoz majd a SET terv
megvalósítására, mivel az EU globális szinten vezető szerepet kíván vállalni a tiszta és hatékony
energiatechnológiák fejlesztésében. Ezen SET terv hét technológiai területet azonosít, és ezek között
megtalálható a hidrogén és az üzemanyagcellák is, olyan technológiák mellett, mint a napenergia, szélenergia,
CCS (szénleválasztás és -tárolás), negyedik generációs nukleáris erőművek stb.
COM(2010)186: Európai stratégia a tiszta és energiatakarékos járművekről
Ez a közlemény stratégiát vázol fel a különböző tiszta és energiatakarékos járművek (pl. buszok, teherautók,
személyautók, motorkerékpárok stb.) fejlesztésének és alkalmazásának ösztönzésére, egyrészt mert
létfontosságú, versenyképes, innovatív európai gazdasági ágazat a járműgyártás, amelyre számos kapcsolódó
ágazat épül, másrészt a közlekedés jelentős környezetterhelő és energiafelhasználó ágazattá nőtte ki magát. A
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közlemény így fogalmaz: „a zöld járművek, amelyek nagy arányban képesek elektromosságot, hidrogént,
biogázt és folyékony bioüzemanyagokat felhasználni, valószínűleg jelentős mértékben hozzájárulnak majd az
Európai 2020 stratégia prioritásainak eléréséhez”. Majd később explicit módon megemlíti a lehetséges
fejlesztési irányok között a hidrogén és üzemanyagcellás járműveket is.
FP7: Hidrogén és tüzelőanyag-cellák: Közös Technológiai Kezdeményezés (JTI)
Az EU 7. Kutatási Keretprogramjának végrehajtására úgynevezett Közös Technológiai Kezdeményezéseket
(JTI) hozott létre azon meghatározott ipari területekre, amelyeken nagyléptékű, nemzetközi kutatási
tevékenységeket kíván megvalósítani, és amely területek egyidejűleg fontos és versenyképes ágazataivá
válhatnak az európai iparnak. A jelenlegi JTI-ok olyan technológiai területekre léteznek, mint innovatív
gyógyszerek, nanoelektronikai technológiák, embedded computing systems (ARTEMIS), és ezek mellett önálló
JTI-ként létezik a „hidrogén és tüzelőanyag-cellák”. Külön meg kell említeni, hogy szervezeti és pályázati
rendszerét tekintve jelenleg ez a JTI van a leginkább előrehaladott állapotban: 2008-ban létrejött ezen JTI jogi
formája, a HTC Közös Vállalkozás, és 2011-ben már a harmadik körben történt meg az éves K+F pályázati
kiírás a hidrogén és tüzelőanyag-cellák területére.

2.4. HTC-útitervek (EU, Japán)
Az útitervek (road map) a hosszabb távra vonatkozó stratégiai tervezés eszközei, melyeket egy adott terület
jövőképéhez illesztve, a fejlődés irányait, tendenciáit és általában köztes időpontok mérföldköveit, elérendő
részeredményeit hivatott idősorban bemutatni. Számos területre dolgoztak ki útiterveket; ilyen például az EU
Útiterv 2050-ig a versenyképes és alacsony karbonkibocsátású Európa felé (Roadmap 2050 to a prosperous,
low-carbon Europe) című dokumentuma, de most természetesen kifejezetten a hidrogénenergetika területére
kidolgozott útitervekkel foglalkozunk.
A hidrogén-technológiák jelenleg meghatározó szereplői útiterveinek vázlatos áttekintése hasznos lehet, mivel
markánsan és viszonylag egybehangzóan demonstrálják, hogy a hidrogén-technológiákkal, a hidrogén alapú
közlekedéssel nem a távoli jövőben számolnak, hanem a korai terjedés már a 2010-es években megindul.
Terjedelmi korlátok miatt itt csak az EU és Japán útiterveit mutatjuk be, de számos ország dolgozott ki ilyet.
Az EU útiterve a hidrogén-technológiák és -járművek elterjedésére
A HyWays nevű, nagyszabású (EU FP6) projekt kidolgozta az EU-ra vonatkozóan a hidrogén-technológiák,
ezen belül a HTC járművek és a kapcsolódó infrastruktúra elterjesztésére vonatkozó útiterveket. A 3.2.4.1. ábra
mutatja be a hidrogén-technológiákra általánosságban vonatkozó útitervet, amelyben színes kiemeléssel
tüntettük fel a közlekedésre vonatkozó mérföldköveket. Az egyik legfontosabb információ, hogy – ugyancsak a
HyWays projekt – hogyan prognosztizálja a hidrogén tüzelőanyag-cellás járművek elterjedését a személyi
közlekedésben.
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3.2.4.1. ábra Forrás: HyWays, 2007
Ennek mértékét, különböző szcenáriók esetében és 2050-ig vizsgálva a 3.2.4.2. ábra szemlélteti. (A „személyi
közlekedésbe” jelen esetben beleértendők a személygépkocsik, a kisteherautók valamint a buszok.)

3.2.4.2. ábra Forrás: HyWays – The European Hydrogen Roadmap
Az ábrán bemutatott egyes szcenáriókat két faktor együttese határozza meg: (1) szakmapolitikai támogatás és
(2) a technológiai tanulási görbék alakulása. Például „gyors tanulási” szcenárió esetében 2013-tól megkezdődne
az egyelőre kis szériás kereskedelmi sorozatgyártása a hidrogénjárműveknek, míg „visszafogott tanulási”
szcenárió esetében csak 2016-ban kezdődne mindez. Megjegyezzük, hogy jelenleg egy középutas, de az utóbbi
dátumhoz közelebb eső megoldás válik – valószínűleg – valóra: 2015-re ígéri a legtöbb autógyártó a
kereskedelmi HTC típusú gyártás kezdetét. A görbék kifutásából látható, hogy a szakmapolitikai támogatásnak
nagy szerepe lehet (ennek eszközei pl. kezdeti adókedvezmények, az engedélyeztetés egyszerűsítése, képzés,
közbeszerzések irányítása, pályázati lehetőségek stb.)
Japán útiterv a HTC járművek elterjedésére
A világ egyik meghatározó szereplője Japán a HTC járművek és a kapcsolódó hidrogén-infrastruktúra
tekintetében. A Fuel Cell Commercialization Conference of Japan egy meglehetősen friss, 2010-es
tanulmányából származik a következő, kicsit „japánosan zsúfolt” 3.2.4.3. ábra, amely a HTC járművek és a
kapcsolódó hidrogéntöltő állomások kommercializálódási folyamatát mutatja be.
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3.2.4.3. ábra Forrás: Fuel Cell Commercialization Conference of Japan, 2010. július
Főbb megállapításai az alábbiakban foglalhatók össze:
1. két kulcsfontosságú időpont (mérföldkő) van, amit az ábrán csillagok jelölnek: 2015 és 2025
2. 2015-re várható, hogy kereskedelmi forgalomban megjelennek – az elfogadható áron – megvásárolható HTC
személyautók a széles nyilvánosság számára. Tehát ekkortól már nemcsak lízingelni lehet ilyen típusú
járműveket, mint eddig, hanem „hagyományos” kereskedelmi forgalomban is meg lehet vásárolni.
3. 2025-re, a korai kommercializálódási folyamat végére, a HTC járművek száma eléri cca. 2 milliót, a HRS-ek
száma pedig a cca. 1000 darabot, és ez az a kritikus tömeg, amitől önállóan működő, profitábilis üzleti
alapon folytatódhat a hidrogénüzemű közlekedés és infrastruktúrájának továbbfejlődése. Ekkor kb. 2000
HTC jármű fog jutni egy hidrogénkútra, ami mellett üzletileg életképes a modell
4. 2010-ig tulajdonképpen lezajlott a technológia korai demonstrációs szakasza
5. 2010–2015 periódusban technológiai és piaci demonstráció zajlik; a HTC járművek és HRS-ek rendszerének
szocio-ökonómiai elemzéseit is magába foglalva, valamit a kapcsolódó jogi és közgazdasági szabályozók
áttekintése, módosítása
6. 2015–2020 a korai kommercializálódási periódus, amely egy kiindulási fázissal kezdődik (lásd fentebb a
2015-ös mérföldkövet) és egy expanziós fázissal folytatódik. E fázisban a HTC járművek növekvő
értékesítésén, a fajlagos költségek – beleértve a hidrogén árának – csökkentésén van a hangsúly, illetve a
szabályozási környezet továbbfejlesztésén. Fontos még megjegyezni, hogy e fázisban a hidrogéntöltő
állomások kapacitása némileg – szükségszerűen – felette halad a tüzelőanyag-cellás járművek aktuális száma
által megkövetelt kapacitásnak (piros vonal a kék fölött)
7. 2025-től várható a teljes kommercializálódás időszaka, amikor is önálló, profitábilis üzleti alapon tud
működni és továbbfejlődni a rendszer. Ekkortól már érdemben hozzá tud járulni a hidrogén-infrastruktúra az
energiaforrások diverzifikálásához és a CO2-csökkentési célokhoz.
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2.5. Az ipari melléktermék hidrogén szerepe (pl. a klór
előállításánál)
A jövő nagy kihívásai közé tartozik a tiszta ivóvíz és a tiszta energia biztosítása, azonban a hidrogéngazdaság
mind a kettőre megoldást tud nyújtani. A K2 Pure (www.k2pure.com) speciális membrántechnológiája a
tisztítás helyén, zárt rendszerben állít elő klórt a tisztítandó vízből és oldott sóból, amelyet így nem kell
szállítani, raktározni. Ezzel jelentős környezeti terheléstől és balesetforrástól óvják meg a környezetet.
„Sajnálatos módon” a folyamat mellékterméke a hidrogén. Ezt a hidrogént a Ballard által fejlesztett 168 kW-os
tüzelőanyag-cellás generátorával forgatják vissza egy menetrendkövető kiserőműben elektromos árammá és
hővé. Így évente 220 tonna szén-dioxid-kibocsátástól óvják meg a környezetet, írja a Renewable Energy Focus.
A tisztításhoz elektromos energiát használnak a pittsburgi (Kalifornia, USA) üzemben, így azért valójában a
folyamat nem nulla szén-dioxid-kibocsátású. Amiben mégis újdonságot jelent, hogy az alkalmazott
elektrokémiai módszerek lehetővé teszik, hogy a folyamatok kicsiben is nagy hatásfokkal működjenek, így
lehetőség van a szennyezés keletkezésének a helyén történő semlegesítésére.
A fenti konkrét projekten túl azt feltétlenül meg kell említeni, hogy a hidrogénenergetika főként korai
szakaszában az egyes ipari folyamatok melléktermékeként keletező hidrogénnek komoly szerepe lesz.
Melléktermékként hidrogén keletkezésével járó folyamatok pl. az elektrolitikus folyamatot alkalmazó
klórgyártás, a nátrium-hidroxid-gyártás. A Hyways kutatási projekt alapján Németországban 800 millió Nm3/év
melléktermék hidrogén keletkezik jelenleg is, Franciaországban 300 millió Nm 3/év, Hollandiában kb. 100 millió
Nm3/év.

3.2.5.1. ábra Forrás: LBTS
Ezek igen jelentős mennyiségek, például a németországi hidrogén mennyisége 600000 db hidrogén tüzelőanyagcellás személyautó éves üzemeltetéséhez is elegendő lenne (0,3 kWh/km, és 12500 km/év futásteljesítmény
mellett). Jelenleg a keletkező melléktermék hidrogént gyakran földgázhoz keverik, és gázturbinákban égetik el
villamosenergia- és hőtermelés céljából.

2.6. A hidrogénenergetika kezdetei Magyarországon
Ez a fejezet egy rövid áttekintést ad arról, hogy – bár Magyarország számottevő lemaradásban van a
hidrogénenergetika terén, de – az első „csírák” azért már idehaza is megjelentek. A szakértők Magyarország
lemaradását a HTC területen 6–8 évre teszik az EU e területen fontos szereplőihez képest; de némi
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lemaradásunk sajnos még a közép-európai régió több országához képest is létezik, pl. Csehországhoz,
Szlovéniához képest.
Az egyik fontos, már működő alkalmazás idehaza is az egyik korai alkalmazási területen történt, történik: a
szünetmentes áramforrások területén. Az egyik magyarországi mobil szolgáltató 2008–2009 óta alkalmaz mobil
bázisállomásain hidrogénnel működő (PEM típusú) tüzelőanyag-cellát – akkumulátor helyett – a szünetmentes
áramforrás szerepének betöltésére. Jelenleg (2011-ben) kb. 11 db ilyen mobil bázisállomás található
Magyarországon, ami hidrogén FC-technológiát alkalmaz az adott cégnél, és számuk további növekedése
várható. (Az alkalmazások között két metanol reformálással működő technológia található.) Ezen alkalmazás
két fő szempontjára célszerű felhívni a figyelmet: az egyik, hogy ezek nem kísérleti célú alkalmazások, hanem a
napi üzletmenetbe illesztettek, és kellő megbízhatóságot mutatnak; sőt, több tekintetben előnyösebbek, mint az
eddig alkalmazott akkumulátoros technika. A másik fontos szempont, hogy ezen alkalmazás üzleti szempontból
is életképes, ugyancsak az eddig alkalmazott akkumulátoros technikához képest. Fontos továbbá, hogy nem volt
szükség az alkalmazáshoz pl. államtól származó K+F vagy egyéb jellegű támogatásra a technológia
bevezetéséhez.
Magyarországon jelenleg még nincs tüzelőanyagcella-gyártás, de néhány – KKV kategóriába tartozó –
vállalkozás, már igen komolyan foglalkozik a gyártás előkészítésével. A gyártás jelen esetben nem jelenti az
FC-k minden komponensének előállítását, de több részegység legyártására van idehaza is esély, majd az ezt
követő összeszerelésre; továbbá egyes, nélkülözhetetlen üzemegyensúlyi komponensek (Balance of Plant –
BOP) legyártására is. A gyártás iránt érdeklődő és ezt tervező vállalatok elsődlegesen a PEM típusú
tüzelőanyag-cellákban érdekeltek. Bizonyos FC típusok hazai gyártására (pl. SOFC) igen kevés az esély. Fontos
továbbá megtalálni azon piacokat, piaci szegmenseket, ahová jó eséllyel is történhet a hazai FC-k értékesítése.
Egy ilyen piaci szegmens lehet idehaza kezdetben pl. a hazai (balatoni) kishajózás területe, ahol a hidrogénnel
üzemelő, néhány száz wattos, esetleg egy-két kilowattos tüzelőanyag-cellás és villamos motorral történő
csónakhajtás fokozatosan kiválthatja a benzines robbanómotoros csónakhajtást. A hidrogén FC-s csónakhajtás,
amely tulajdonképpen villanymotoron keresztül történő hajtást jelent, több fontos előnnyel rendelkezne, például
szinte teljesen zajmentes, és benzinszármazékok sem kerülnének a tó vizébe, tehát igen fontos környezetvédelmi
előnyök jelennének meg. Mindazonáltal a gyártási volumen növelése az egységköltségek csökkenése irányába
hat.
A fentiek mellett, szintén hazai KKV hidrogén-előállítási és tárolási technikát fejlesztett ki, amelyet
szabadalommal is levédtek.
A gyártás mellett a hazai kutatás-fejlesztés területén is van néhány intézet, egyetem, vagy egyetemi tanszék,
amely a HTC szektor egyes (rész)területein folytat kutatásokat és értek el eredményeket. Kutatás folyik idehaza
például a biotechnológiai módszerekkel előállított ún. biohidrogén (lásd 1.2.3. fejezetben) előállítással
kapcsolatosan a Szegedi Tudományegyetemen. Budapesten és Szegeden új katalizátorokat fejlesztenek etanol
reformálására. Alacsonyhőmérsékletű hidrogén-előállítással, azaz a víz fotokatalitikus bontására irányuló
vizsgálatokkal az MTA KK-ban foglalkoznak. Kutatások zajlanak továbbá elektrokémiai területen, a
tüzelőanyag-cellák matematikai modellezése terén.
Néhány példa a hazai kutatóintézetek és egyetemek közül, ahol HTC területén tevékenységek zajlanak: ELTE
Kémiai Intézet, Szegedi Tudományegyetem egyes tanszéke(i), MTA Kémiai Kutatóintézet, BME egyes
tanszéke(i), Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány.
Idehaza egyelőre nincs, vagy inkább csak „ad hoc” módon fordul elő a hidrogén és tüzelőanyag-cellás ismeretek
(egyes részterületeinek) oktatása; ez igaz akár a középiskolai, akár a felsőoktatási szintekre, pedig ez igen fontos
tényező lenne. Mindeközben például az USA-ban jelenleg már 130 oktatási intézményben érhetőek el
kifejezetten HTC kurzusok, amelyek egyébként igen népszerűnek bizonyulnak a hallgatók körében.

2.7. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
Largest emission free power plant - 1 MW PEM FC Power plant
Arnhem, 10th February 2010. Solvay signs a contract with NedStack fuel cell technology for the delivery of a 1
MW hydrogen PEM fuel cell power plant. The order has a total value of 4.5 million Euro. NedStack’s largest
order since its establishment in 1998. This project is defined in cooperation with WaterstofNet and is supported
by Europe, the Flemish government, the Dutch government and the industry, within the Interreg subsidy
program.
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World’s biggest PEM fuel cell power plant of 1 MW is based on NedStack’s proprietary PEM fuel cell
technology. The 1 MW generator will be connected to the Chlorine-alkali plant of SolVin, at Antwerp-Lillo
Belgium. With the by-product hydrogen from its production process of Chlorine, electricity is being recovered
on the spot. The PEM power plant is highly efficient, highly safe, emission free and silent.
A part of this plant will be used for dynamic testing up to 250 kW. These dynamic tests are important to
improve fuel cells in automotive applications like city buses and city distribution trucks. Next to demonstrating
the economic feasibility and the dynamics of this 1 MW PEM power plant concept, the project partners also like
to improve the PEM fuel cell performance, both in respect of lifetime as well as to cost reduction. Given this
extra scope of business Solvicore, joint venture of Solvay and Umicore, will supply the MEA’s (Membrane
Electrode Assemblies) needed for the PEM fuel cell stacks integrated in this power plant.
MTSA Technopower BV in Arnhem is selected by NedStack to build the mechanical part of the plant.
NedStack, the privately owned and independent company, was established in 1998 in Arnhem, the Netherlands.
The company is currently Europe’s largest producer of PEM fuel cells stacks, and is one of the largest producers
in the world. NedStack is using its own unique and patented technology. The increasing demand from
applications like power plants, buses, trucks, small stationary and back-up devices is requiring the company to
expand its capacity significantly in the coming years. NedStack employs over 50 people.
For additional information about NedStack see homepage: www.nedstack.com. SOLVAY is an international
chemical and pharmaceutical Group with headquarters in Brussels. It employs more than 29,000 people in 50
countries. In 2008, its consolidated sales amounted to EUR 9.5 billion, generated by its three sectors of activity:
Chemicals, Plastics and Pharmaceuticals. Solvay is listed on the NYSE Euronext stock exchange in Brussels
(NYSE Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Details are available at
www.solvay.com.
SolVin is a joint venture of Solvay (75 % ) and BASF (25 %). Leader of the vinyl market in Europe and of the
PVDC world-wide.

3. A metanolra épülő energiarendszer alapjai
3.1. A metanol tulajdonságai és eddigi vegyipari alkalmazásai
A metanol kémiailag a legegyszerűbb alkohol, mely a metánmolekula egy hidrogénje helyén hidroxil-csoportot
tartalmaz. Képlete: CH3-OH.

3.3.1.1. ábra Forrás: LBTS
Egyéb kémiai elnevezései: metil-alkohol, karbinol, faszesz, fa-alkohol, hidroxi-metán. Közönséges oldószer,
tiszta, színtelen, jellegzetes szagú gyúlékony folyadék (standard körülmények között), amely vízzel, más
alkoholokkal és éterrel korlátlanul elegyíthető. Levegővel keveredve robbanó elegyet képezhet. Molekulája
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viszonylag kicsi. Mivel szaga és íze nem tér el az etanolétól, könnyen összetéveszthető vele, forráspontja
azonban alacsonyabb az etanolénál.
A metanol fizikai tulajdonságai:
1. molekulatömeg (CH3-OH): 32,04 g/mol
2. megjelenés (standard állapotban): színtelen folyadék
3. sűrűség (folyadékként): 0,7918 g/cm3
4. oldhatóság vízben: korlátlanul elegyedik
5. olvadáspont: -97 °C
6. forráspont: 64,7 °C
7. viszkozitás (20 °C-on): 0,59 mPa s
8. forráspont (LHV): 19,9 MJ/kg
9. égéshő (HHV): 22,7 MJ/kg
10.

robbanási tartomány: 6 – 36,5%(V/V)

A metanol tökéletes égésének reakcióegyenlete: 2 CH3OH + 3 O2 → 2CO2 + 4 H3O
Egészségügyi hatásai: a metanol méreg, mely az ideg- és keringési rendszert károsítja. A szervezetbe jutva
egyéni érzékenységtől függően már 5–10 ml mennyiségben is súlyos kimenetelű mérgezést okozhat, halálos
adagja, szájon át történő bevitelnél átlagosan 30 és 240 ml között van. Fokozott egyéni érzékenység esetén ennél
sokkal kisebb mennyiség, akár 1–2 ml metanol is már vakságot okozhat. Mérgező hatását nem közvetlenül a
metanolmolekula, hanem a szervezetben rövid idő alatt létrejövő bomlástermékei – a formaldehid és a
hangyasav – váltják ki.
Környezeti hatások: a metanol ismert környezeti koncentrációi alapján a vízi vagy szárazföldi ökoszisztémákra
nézve nem okoz jelentősebb kockázatot, kivéve havária jellegű esemény, pl. kiömlés esetén. Mint illékony
anyag, legnagyobb mennyiségben a légkört terheli. Talajba jutását követően párologhat a levegőbe, vagy kiváló
vízoldékonysága révén beszivároghat a talajvíz mélyebb rétegeibe. A metanol a környezetben fényoxidációs és
biológiai folyamatok révén könnyen lebomlik, mind aerob, mind anaerob körülmények között. Sok
mikroorganizmus képes a metanolt a növekedéséhez felhasználni, így sós- és édesvízi környezetben, üledékben,
talajban, talajvízben és ipari szennyvízben egyaránt biodegradálható. Utóbbi tulajdonság kétség kívül kedvező.
A metanol jelenlegi alkalmazásai: leggyakrabban más vegyületek szintéziséhez, gyártásához mint alapanyagot
használják. A három legfontosabb vegyület, amit metanolból állítanak elő: formaldehid, metil-tercier-butil-éter
(MTBE) és ecetsav. A metanol teljes mennyiségének kb. 40%-ából formaldehidet állítanak elő. Ugyanakkor
számos további terméknek az alapanyagául szolgál: dimetil-éter (DME), műanyagok, festékek, (papírgyártáshoz
használt) fehérítő, üzemanyagok. Metanolt hasznának sok gyógyszeripari és agrokémiai folyamatban
extrakcióhoz, mosáshoz, szárításhoz és kristályosításhoz. Alkalmazták ablakmosó folyadékokban, bár mérgező
jellege miatt ez visszaszorult. Metanolt adagolnak egyes szennyvíztisztítókban a szennyvízhez, hogy a
denitrifikáló baktériumokat így szénforráshoz juttassák. Szintén direkt formában metanolt használnak egyes
fémfelületek tisztítására. A felhasználási területek között az üzemanyagként történő felhasználási módok egyre
inkább előtérbe kerülnek, de erről részletesebben a következő fejezetekben esik szó.

3.2. Metanol (és más alkohol) a jelenlegi közlekedési rendszerben
Már az autózás kezdeteitől jelen voltak a különböző alkoholok (metanol és etanol), mint motorhajtó anyagok.
Sőt, az első autók benzinnel vagy alkohollal egyaránt képesek voltak üzemelni, de a nagy mennyiségben és
olcsón elérhető kőolajból készített benzin térnyerésével az alkohol visszaszorult. A második világháború idején
a német hadsereg járműveiben alkalmaztak metanolt, amit szintézisgázból állítottak elő magas hőmérsékleten és
nagy nyomáson. A '70-es évek olajválságainak időszakában ismét figyelmet kapott ez az energiaforrás, mint
lehetséges gépkocsi-üzemanyag.

123
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A hidrogén- és metanolgazdaság

Mára a metanolt, mint a legegyszerűbb alkoholt, alapvetően három fő módon használják a közlekedésben:
1. Direkt módon üzemanyagként vagy benzinhez keverve
Tisztán metanollal a jelenlegi autók (átalakítás nélkül) nem képesek működni, mert bizonyos koncentráció felett
a metanol korrozív hatása károsítana bizonyos alkatrészeket a motorban vagy az üzemanyag-ellátó rendszer
vonalán. Magas metanoltartalmú üzemanyagok, pl. M-85 (85% metanoltartalom, 15% benzin) használata
mellett a metanollal kompatibilis alkatrészeket kell beépíteni. Ezek a módosítások viszonylag olcsóak, az autó új
árának <1%-át teszik ki. Alacsonyabb metanoltartalmú üzemanyag-keverékek használata – elvileg – nem
károsítja a hagyományos (átalakítás nélküli) motorokat, de egyes felmérések szerint a járművek üzemeltetői
némileg bizalmatlanok ezen állítással szemben.
2. Dimetil-éterré (DME) történő átalakítással
A DME-t használják például az LPG gázba történő bekeveréshez (a propán helyettesítésére), de a
dízelüzemanyag helyettesítőjeként is használják; mely utóbbi talán jelentősebb alkalmazást jelent. A DME-t
metanolból állítják elő, dehidratálással. Ismertesek olyan előállítási módok, amelyekben a metanol szintézisét és
dehidratálását egy reaktorban végzik. Az így előállított DME cetánszáma magas, tehát ideális dízelüzemű
járművekhez.
3. Biodízel előállításához
A biodízel gyártásában az egyik kulcsfolyamat az átészterezés, amelyhez metanolt használnak. Az átalakított
trigliceridek származhatnak növényi olajokból, állati zsiradékból. A biodízel-előállításhoz elvileg más alkoholok
is alkalmazhatóak, de metanollal oldható meg legegyszerűbben a folyamat.
A metanol rendelkezik környezetvédelmi előnyökkel a hagyományos üzemanyagokkal szemben, például kisebb
a légszennyező anyag kibocsátása. Az elégetlen szénhidrogének (CH) és a szén-monoxid (CO) sokkal
alacsonyabb koncentrációjú a metanolüzemű jármű kipufogógázában, de a nitrogén-oxid (NOx) és a szilárd
anyag (PM) emisszió is számottevően kisebb. Mindezek miatt kevésbé járul hozzá a talaj közeli
ózonképződéshez is.
A motoralkoholok közül a másik, jelenleg a metanolnál elterjedtebb az etanol (C 2H5-OH), illetve az utóbbi
években egyre inkább terjedőben van a növényi alapon előállított a bioetanol. (A bioetanol növényi alapon
gyártott, nagy tisztaságú etanol. Előállítása a növények cukor-, keményítő-, illetve cellulóztartalmának
bontásával és erjesztésével történik. A gyártási technológiák előnye a kiterjeszthető alapanyagbázis, jelentős
hátránya azonban a fermentáció során keletkező nagy mennyiségű szén-dioxid, a szétválasztó műveletek igen
magas energiaigénye és a magas melléktermékhányad.) Az etanolt (és/vagy bioetanolt) használhatják a kőolaj
alapú üzemanyag helyettesítőjeként vagy benzinhez keverve. Etanolból éterezési reakcióval (izobutilén
hozzáadásával, ami a kőolaj-finomítás mellékterméke) jön létre az etil-tercier-butil-éter (ETBE), mint benzinhez
adható oktánszámnövelő biokomponens.
A bioüzemanyagok közlekedésben való kötelező felhasználási részarányára vonatkozóan már a 2000-es évek
közepétől hatályban volt EU-s előírás. (Fontos, hogy ez bioüzemanyag részarányára vonatkozik, amelybe
nemcsak a fent említett motoralkoholok tartoznak, hanem például a biodízel is. Nem összetévesztendő tehát a
bioetanol aránnyal.) A vonatkozó EU-s bioüzemanyag irányelv referenciaértéket határozott meg, mely 2005-re
2% volt, majd ezt évente növelve, 2010-re 5,75% bioüzemanyag részarányt kellett elérni, amely százalékos
érték a forgalmazott üzemanyag fűtőértéke alapján számított energiaszázalékban. Időközben megjelent az EU
megújuló energiákra vonatkozó irányelve (28/2009/EK), amely újabb kötelező célkitűzést fogalmaz meg: 2020ra a közlekedési célú energiafelhasználáson belül 10%-ot el kell érnie a megújuló alapon előállított
üzemanyagok arányának (szintén energiatartalomban kifejezve). Ebben a bioalkoholoknak és biodízelnek
vélhetően nagy szerepe lesz.
Ugyanakkor meg kell említeni, hogy napjainkban igen heves viták zajlanak egyes bioüzemanyagok (köztük a
bioetanol) tényleges környezeti, társadalmi és gazdasági hasznát, illetve esetleges kárait illetően. Kutatók arra
hívják fel a figyelmet, hogy teljes életciklust és a termesztési technológiát figyelembe véve (tehát pl. intenzív
műtrágyabevitelt, földhasználati mód megváltozását stb.), egyes bioüzemanyagok használata esetleg több széndioxid-kibocsátással jár, mint ha egyszerűen benzint használnánk. Emellett pedig, ha jó minőségű termőtalajon,
ahol élelmiszernövényeket termelhetnénk, helyettük bioüzemanyag célú növényeket termesztünk, akkor ez az
élelmiszerárak emelkedéséhez vezethet. E szempontokat tehát szintén fontos mérlegelni, amikor a
bioüzemanyagok optimális elterjedési arányát igyekeznek meghatározni.
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3.3. A metanol előállítási módjai I.
A metanol ipari előállítása a kezdetekben a száraz fa lepárlásával történt. A metanol faszesz (triviális)
elnevezése is ezen előállítási módból származik. 2004-ben a metanoligény világviszonylatban elérte a 32 millió
tonnát, de ilyen mennyiséget már nem lehet falepárlással előállítani, az előállított mennyiség pedig növekvő
tendenciát mutat. Elméletileg bármilyen szénhidrogénforrás (szén, kőolaj, könnyűbenzin, koksz stb.) metanollá
alakítható szintézisgáz lépés közbeiktatásával, ennek ellenére a metanolszükséglet ~90%-át jelenleg földgáz a
metánból előállított szintézisgázból állítják elő.
A szintézisgázon keresztül történő előállítás általános reakcióegyenletei a következők:
CO + 2 H2 « CH3OH (exot.)
CO2 + 3 H2 « CH3OH + H2O (exot.)
CO2 + H2 « CO + H2O (endot.)
A kétirányú nyilak azt jelzik, hogy a reakciók megfordíthatóak, egyensúlyra vezetnek, végbemenetelüket a
reakció körülményei (pl. hőmérséklet, nyomás, a szintézisgáz összetétele) határozza meg. A fentiekben azért
szerepelt „általános” reakcióegyenlet megnevezés, mivel a szintézisgáz származhat bármilyen szénforrás
reformálásából vagy részleges oxidációjából, azaz pl. szén, koksz, földgáz kőolaj stb. A köztük való választást
főként gazdasági megfontolások határozzák meg, illetve a kiinduló energiahordozó hosszú távú elérhetősége,
valamint ma már egyre inkább környezet- és klímavédelmi szempontok is.
A metanol-előállításhoz szükséges szintézisgázt 1920 környékén még főként szénből nyerték, de már a II.
világháború végétől jelentősen előretört a földgáz, amely – mivel a fentiek katalitikus reakciók – eleve kevesebb
katalizátormérget (pl. kén, halogénvegyületek) tartalmaz. A jelenlegi gyártási körülményekre a kb. 50–100 atm
nyomás és a 200–300 °C körüli hőmérséklet jellemző. Melléktermékek is keletkezhetnek, mint pl. dimetil-éter,
magasabb szénatomszámú alkoholok stb., de ez manapság már egyre kevésbé jellemző. Ugyanakkor a
magasabb minőségi osztályú metanol előállításához a szennyezőktől (melléktermékektől) való megtisztítás
érdekében desztilláció lehet szükséges. A kémiai tisztaságú metanol 99,85% tisztaságú. Az oldószerként
szolgáló metanolt általában nem szükséges ilyen mértékben tisztítani.
Az alábbiakban – csak felsorolás jelleggel – megadjuk, hogy a hagyományos fosszilis energiahordozókból
szintézisgázon keresztül milyen előállítási módok léteznek. Ez egyben demonstrálja a sokféle előállítási
lehetőséget is:
1. (földgázból) metán gőzreformálása – a legelterjedtebb technológia
2. (földgázból) metán részleges oxidációja
3. (földgázból) autoterm reformálás
4. CO2 reformálásából származó szintézisgáz (nincs szükség vízgőzre)
5. kőolajból és magasabb szénhidrogénekből származó szintézisgáz (LPG, könnyűbenzin)
6. szénből előállított szintézisgáz
7. metil-formiátos metanol-előállítás (az alacsonyabb hőmérséklet és nyomás miatt alkalmazzák)
Az utóbbi időszakban egyre többet kutatják a metán metanollá alakításának a szintézisgáz lépés kihagyásával
történő módját, mivel a jelenlegi (és a fentiekben felsorolásra került) szintézisgázon keresztül történő
metanolgyártás legnagyobb hátránya, hogy az első lépésnek, az erősen endoterm gőzreformálásnak nagy az
energiaigénye. A folyamat mindemellett nem elég hatékony, abban az értelemben, hogy a metán átalakulása
során először oxidációval CO (és CO2 is) képződik, amiből aztán redukcióval állítható elő a metanol. Az
elérendő cél a metán közvetlen, metanollá történő átalakítása lenne, de ez a gyakorlatban (magas konverzió és
szelektivitás mellett) nehezen megvalósítható. Viszont ezáltal a termelt metanol mennyisége növelhető lenne, az
üzemek beruházási költsége pedig csökkenthető. Ide tartozik például a metán metanollá alakítása szelektív
oxidációval; a metán gázfázisú katalitikus oxidációja; a metán folyadékfázisú oxidációja metanollá; a
metanoltermelés monohalogénezett metánnal.
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A mai metanolüzemek kapacitására az jellemző, hogy legtöbbjük 100000–800000 tonna/év kapacitás közé esik,
de előfordul néhány 1 millió tonna/év kapacitású üzem is, a jövőben pedig akár 3 millió tonna/év kapacitásúak
is megjelenhetnek.

3.4. A metanol előállítási módjai II.
Az előző fejezetben a metanol fosszilis energiahordozókból kiinduló előállítási módjait mutattuk be. Ebben a
fejezetben a metanol megújuló energiaforrásokból vagy más alternatív módon történő előállítását tárgyaljuk.
Mikrobiológia úton előállított metanol: néhány baktérium képes az élethez elengedhetetlen energia- és
szénszükségletét kizárólag metánból szerezni; ezeket metánbontó baktériumoknak hívjuk (pl. Methylococcos
capsulatus). A baktériumok metánfelhasználásának kulcsfontosságú lépése a metán szelektív konverziója
metanollá, amelyhez oxigént használnak. Az ezt követő biológiai folyamatokban a metanol tovább oxidálódik
formaldehiddé, amely vagy a biomassza részévé válik, vagy még egy oxidációs lépéssel CO2-vé alakul, és ez
biztosítja a baktérium energiaigényét. A metán metanollá történő átalakításához a természet egy katalizátort
biztosít, a metán monooxigenáz enzimet. Ez az enzim vizes oldatban, környezeti nyomáson és hőmérsékleten
képes működni. Mesterséges körülmények között az ilyen enzimekkel végzett metanol-előállítás egyelőre kevés
sikerrel kecsegtet, további kutatásokra van szükség.
Biomasszából előállított metanol: biomassza alatt bármilyen növényi vagy állati anyagot, azaz élőlények által
termelt anyagokat értünk. Ebbe beletartozik a fa, a fahulladékok, a mezőgazdasági növények és azok hulladékai,
a szervesanyag-tartalmú települési hulladék, az állati hulladék, a vízinövények, algák stb. Minden típusú
biomassza alkalmas gázosítással történő metanoltermelésre. Az alacsony nedvességtartalmú anyagok – mint a fa
és melléktermékei, a lágyszárú növények, a mezőgazdasági melléktermékek – a legalkalmasabbak. A folyamat –
az elgázosítást követően – itt is szintézisgázon keresztül vezet, szinte azonos módon, mint ahogy azt a fosszilis
alapanyagoknál leírtuk, ezért nem mutatjuk be újra. Figyelembe kell venni, hogy a biomasszakészletek bár
megújulók, de nem kimeríthetetlenek, és egyéb fontos szempontokra is tekintettel kell lennünk (biodiverzitás,
élelmiszerárak kérdése stb.).
Inkább csak az elképzelések szintjén létezik még néhány módszer, mint pl. vízinövényekből, algákból történő
biomassza-termelés, de ezek vagy nagyon kezdeti stádiumban vannak, vagy reménytelenül magas költséggel
termelnének metanolt.
Az alternatív előállítási módok között kell megemlíteni a szén-dioxidból származó metanolt. A
szénhidrogének elégetése közben CO2 és víz képződik. Nagy kihívást és óriási lehetőséget jelent a folyamat
megfordítása, vagyis hogy – gazdaságosan és hatékonyan – vízből és CO2-ből szénhidrogén üzemanyagot
állítsunk elő. Persze, a természet képes erre, a fotoszintézis révén. Vagyis a növények az életük folyamán
újratermelik magukat a légköri CO2 visszaforgatása révén. A probléma csak az, hogy nagyon hosszú időt,
évmilliókat vesz igénybe, amíg a növényből hasznosítható fosszilis energiaforrás lesz. Olyan kémiai lehetőséget
igyekeznek találni, amely már rövid idő alatt is eredményre vezet. A legígéretesebb megoldás a CO 2 kémiai
átalakítása metanollá, katalitikus vagy elektrokémiai hidrogénezéssel, amely később tetszőlegesen más
szénhidrogénné alakítható. A vegyészek mintegy 80 éve tudják, hogy hogyan lehet metanolt CO 2 és H2
felhasználásával előállítani, és jelenleg erre számos módszer ismert, technikai akadálya elvileg nem lenne. (A
módszerrel szembeni jogos kritika, hogy minden CO2-ből képződött metanolmolekula mellett egy molekula víz
is keletkezik, ami tulajdonképpen hidrogénveszteséget jelent. A hidrogén egyharmada elvész. Ez igencsak
megkérdőjelezi a gazdaságosságot.) A nagyléptékű termelés gátja a rendelkezésre álló kiindulási anyagok,
vagyis a CO2 és H2 mennyisége. CO2 elvileg többféle forrásból is származhat; pl. a fosszilis anyagokat égető
erőművek füstgázából vagy más ipari létesítmények füstgázából. Esetleg magának a levegőnek a CO2
tartalmából. A hidrogént, a korábbi fejezetekben leírtaknak megfelelően, jelenleg még dominánsan megint csak
fosszilis energiaforrásokból állítjuk elő. A szén-dioxid két említett forrását részletesen is tárgyaljuk, mivel ezek
a CO2 „reciklálását” jelentenék.
Ipari füstgázokból származó szén-dioxid: napjainkban világszerte az emberi tevékenységekből kb. 20 milliárd
tonna CO2 kerül a légkörbe évente. A kibocsátás forrásai változatosak: energiatermelés, közlekedés, ipar,
lakossági fűtés, hűtés; és a kibocsátás növekedő tendenciát mutat. A CO2-t legegyszerűbben a fosszilis
tüzelőanyagokkal működő hőerőművek legnagyobb koncentrációjú füstgázából lehetne kivonni, amely kb. 10–
15%(V/V) CO2-t tartalmaz. Más ipari kibocsátások füstgázai, mint a cement-, vas-, acél-, és
alumíniumgyárakból származók, ugyancsak jelentős mennyiségű CO 2-t tartalmaznak. A CO2-tartalom – nagy
térfogatáramú – füstgázból történő kinyerése, bár nagyléptékű alkalmazáshoz még nem adaptálták, jól ismert
folyamat, amelyben a CO2 szétválasztását adszorbenssel vagy szelektív membránnal oldják meg. Mivel a fentiek
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mindegyike nagy volumenű és koncentrált CO2-forrás, a legtöbb CO2 kinyerésével és eltávolításával kapcsolatos
módszert elsősorban a hőerőműveknél és a nehéziparban lehet megvalósítani.
A légkörből származó szén-dioxid: a légköri szén-dioxid koncentrációja az ipari forradalom előtti 270 ppm
értékről 370 ppm-re nőtt. Egyes szakirodalmak szerint a metanolgyártáshoz szükséges CO 2 forrása, akár a
légköri CO2 tartalom is lehet. Mivel a CO2 egyensúlyi koncentrációja a világon mindenütt közel azonos, így a
CO2 kivonására telepített létesítmények bárhol lehetnek (azaz földrajzilag függetlenek lehetnének a CO 2
kibocsátási forrástól), de hogy ezt rögtön kövesse a metanol szintézise, ideális megoldás az lehet, ha a választás
a hidrogéntermelés helyszínéhez közel esik. A növények az említett – ipari léptékhez viszonyítva igen alacsony
– koncentrációtartományban is ki tudják vonni a CO2-ot a levegőből, a természet példáját követve az ember is ki
tudja vonni a levegőben lévő CO2-ot, és a szénhidrogének, illetve származékaik termelésére tudja fordítani. A
CO2 légkörből való kivonásának számos egyszerű, abszorbens segítségével kivitelezhető lehetősége adott, így
pl. kálcium-hidroxid [Ca(OH) 2] vagy kálium-hidroxid [K(OH)] képes a CO2-dal reagálni, amelynek
eredményeként karbonátok keletkeznek (CaCO3, K2CO3). Az alacsony CO2-koncentráció miatt nagy térfogatú
levegőt kell érintkezésbe hozni az abszorbenssel úgy, hogy ehhez a lehető legkevesebb energiát használjuk fel,
például a levegő áramlását kellene kihasználni. A CO2 megkötése után a CO2-ot az abszorberből deszorpcióval
el kell távolítani, hő vagy vákuum segítségével, illetve elektrokémiai úton. A kalcium-karbonát például hő
hatására kalcinálva veszti el a CO2-ot. A CO2 megkötése exoterm folyamat, azaz hő szabadul fel; a deszorpció
endoterm lépés, vagy a bázis regenerálása, illetve a CO2 visszanyerése energiát igényel. A kalcium- vagy
nátrium-karbonátból például jelentős energiabefektetéssel nyerhetjük vissza a CO2-ot, így ezek nem ideális
adszorbensek. Az erre vonatkozó kutatások még kezdeti szakaszban vannak, illetve több kritika is érheti ezen –
elméleti – előállítási módokat, amelyek a következő fejezetekben szerepelnek.
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3.3.4.1. ábra Forrás: Oláh Gy.: A metanolgazdaság

4. A metanolgazdaság főbb elemei
4.1. Direkt metanolos tüzelőanyag-cellák
A direkt metanolos protoncserélő membrános cella (Direct Methanol Fuel Cell - DMFC) egyfajta speciális
protoncserélő membrános cella, a DMFC esetében azonban a reakció valamilyen folyékony szerves üzemanyag
híg vizes oldatának (leggyakrabban néhány százalékos metil-alkohol oldat) oxigénnel (vagy gyakrabban
levegővel) történő közvetlen katalitikus oxidációján alapul. Ez a reakció elektromos áramot, szén-dioxidot, vizet
és hőt termel.

3.4.4.1. ábra Forrás: http://www.sony.com/
Többek között a metanol toxikussága miatt folytatnak kutatásokat a direkt etanol membrános cellával (Direct
Ethanol Fuel Cell - DEFC), azonban ennek teljesítménye jelenleg még nem éri el a metanolos változatáét sem.
Működési körülmények:
Az elektrolit típusa: protonáteresztő membrán
Működési hőmérséklet: 20–120°C
Elektromos hatásfok: 20%–30%
Reakciók:
Anódon: CH3OH + H2O → CO2 + 6H+ + 6eKatódon: 3/2O2 + 6H+ + 6e- → 3 H2O
A teljes reakció: CH3OH + 3/2O2 → CO2 + 2H2O
Előnyei:
1. A metanolt könnyebb szállítani és tárolni, mint a hidrogént
2. Nincs szükség üzemanyag-reformerre
3. Kis helyigényű
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Hátrányai:
1. Habár a metanol energiasűrűsége nagy, az alacsony működési hőmérséklet miatt kicsi az elektromos
hatásfoka és az áramsűrűsége
2. Alacsony működési hőmérséklete miatt több katalizátort igényel a működéséhez
3. A metanol mérgező és gyúlékony
Felhasználási területek:
1. Mobiltelefonok
2. Laptopok
3. Egyéb hordozható eszközök

4.2. A szén-dioxid kémiai reciklálása metanollá
Az alternatív előállítási módok között kell megemlíteni a szén-dioxidból származó metanolt. A
szénhidrogének elégetése közben CO2 és víz képződik. Nagy kihívást és óriási lehetőséget jelent a folyamat
megfordítása, vagyis hogy – gazdaságosan és hatékonyan – vízből és CO2-ből szénhidrogén üzemanyagot
állítsunk elő. Persze, a természet képes erre, a fotoszintézis révén. Vagyis a növények az életük folyamán
újratermelik magukat a légköri CO2 visszaforgatása révén. A probléma csak az, hogy nagyon hosszú időt,
évmilliókat vesz igénybe, amíg a növényből hasznosítható fosszilis energiaforrás lesz. Olyan kémiai lehetőséget
igyekeznek találni, amely már rövid idő alatt is eredményre vezet. A legígéretesebb megoldás a CO 2 kémiai
átalakítása metanollá, katalitikus vagy elektrokémiai hidrogénezéssel, amely később tetszőlegesen más
szénhidrogénné alakítható. A vegyészek mintegy 80 éve tudják, hogy hogyan lehet metanolt CO2 és H2
felhasználásával előállítani, és jelenleg erre számos módszer ismert, technikai akadálya elvileg nem lenne. A
nagyléptékű termelés gátja a rendelkezésre álló kiindulási anyagok, vagyis a CO 2 és H2 mennyisége. CO2 elvileg
többféle forrásból is származhat; pl. a fosszilis anyagokat égető erőművek füstgázából, vagy más ipari
létesítmények füstgázából. Esetleg magának a levegőnek a CO2 tartalmából. A hidrogént, a korábbi fejezetekben
leírtaknak megfelelően, jelenleg még dominánsan megint csak fosszilis energiaforrásokból állítjuk elő. A széndioxid két említett forrását részletesen is tárgyaljuk, mivel ezek a CO 2 „reciklálását” jelentenék.
Ipari füstgázokból származó szén-dioxid: napjainkban világszerte az emberi tevékenységekből kb. 20 milliárd
tonna CO2 kerül a légkörbe évente. A kibocsátás forrásai változatosak: energiatermelés, közlekedés, ipar,
lakossági fűtés, hűtés; és a kibocsátás növekedő tendenciát mutat. A CO2-t legegyszerűbben a fosszilis
tüzelőanyagokkal működő hőerőművek legnagyobb koncentrációjú füstgázából lehetne kivonni, amely kb. 10–
15%(V/V) CO2-t tartalmaz. Más ipari kibocsátások füstgázai, mint a cement-, vas-, acél-, és
alumíniumgyárakból származók, ugyancsak jelentős mennyiségű CO 2-t tartalmaznak. A CO2-tartalom – nagy
térfogatáramú – füstgázból történő kinyerése, bár nagyléptékű alkalmazáshoz még nem adaptálták, jól ismert
folyamat, amelyben a CO2 szétválasztását adszorbenssel vagy szelektív membránnal oldják meg. Mivel a fentiek
mindegyike nagy volumenű és koncentrált CO2-forrás, a legtöbb CO2 kinyerésével és eltávolításával kapcsolatos
módszert elsősorban a hőerőműveknél és a nehéziparban lehet megvalósítani.
A légkörből származó szén-dioxid: a légköri szén-dioxid koncentrációja az ipari forradalom előtti 270 ppm
értékről 370 ppm-re nőtt. Egyes szakirodalmak szerint a metanolgyártáshoz szükséges CO 2 forrása, akár a
légköri CO2-tartalom is lehet. Mivel a CO2 egyensúlyi koncentrációja a világon mindenütt közel azonos, így a
CO2 kivonására telepített létesítmények bárhol lehetnek (azaz földrajzilag függetlenek lehetnének a CO 2
kibocsátási forrástól), de hogy ezt rögtön kövesse a metanol szintézise, az lehet ideális megoldás, ha a választás
a hidrogéntermelés helyszínéhez közel esik. A növények az említett – ipari léptékhez viszonyítva igen alacsony
– koncentrációtartományban is ki tudják vonni a CO2-ot a levegőből, a természet példáját követve az ember is ki
tudja vonni a levegőben lévő CO2-ot, és a szénhidrogének, illetve származékaik termelésére tudja fordítani. A
CO2 légkörből való kivonásának számos egyszerű, abszorbens segítségével kivitelezhető lehetősége adott, így
pl. a kálcium-hidroxid [Ca(OH) 2] vagy kálium-hidroxid [K(OH)] képes a CO2-dal reagálni, amelynek
eredményeként karbonátok keletkeznek (CaCO3, K2CO3). Az alacsony CO2-koncentráció miatt nagy térfogatú
levegőt kell érintkezésbe hozni az abszorbenssel úgy, hogy ehhez a lehető legkevesebb energiát használjuk fel,
például a levegő áramlását kellene kihasználni. A CO2 megkötése után a CO2-ot az abszorberből deszorpcióval
el kell távolítani, hő vagy vákuum segítségével, illetve elektrokémiai úton. A kalcium-karbonát például hő
hatására kalcinálva veszti el a CO2-ot. A CO2 megkötése exoterm folyamat, azaz hő szabadul fel; a deszorpció
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endoterm lépés, a bázis regenerálása, illetve a CO2 visszanyerése energiát igényel. A kalcium- vagy nátriumkarbonátból például jelentős energiabefektetéssel nyerhetjük vissza a CO2-ot, így ezek nem ideális
adszorbensek. Az erre vonatkozó kutatások még kezdeti szakaszban vannak, illetve több kritika is éreti ezen –
elméleti – előállítási módokat, amelyek a következő fejezetekben szerepelnek.

4.3. A metanolgazdaság klímavédelmi előnyei
Napjainkban a metanolt kizárólag szintézisgázból állítják elő, a földgáz vagy a szén katalitikus reformálásával
(vagyis fosszilis energiahordozókból, lásd 3.3.3. fejezet). A földgázzal ellentétben a széntartalékok hosszabb
távra elegendőek, de sajnálatos módon a szén nem tartalmaz hidrogént, sőt metanollá alakítása a legnagyobb
arányban termel CO2-ot más tüzelőanyagokhoz képest, különösen a földgázhoz képest. Jelenleg metanolt a
legtisztábban, leghatékonyabban és leggazdaságosabban a földgázból nyert szintézisgázból lehet előállítani. E
területen komoly fejlesztések folynak, és biztató eredmények látszanak a metán metanollá való közvetlen
oxidálásával (lásd 3.3.3. és 3.3.4. fejezetben) kapcsolatban. Nagyon fontos olyan technológiák kidolgozása,
amiknek célja, hogy a szintézisgáz lépés kihagyásával, közvetlenül lehessen metanolt előállítani.
A földgázból előállított metanol hagyományos, belső égésű motorban való használata a CO 2-kibocsátást csak kis
mértékben csökkenti, (ha egyáltalán csökkenti) a benzin és a dízelolaj használatához képest. Az üvegházhatású
gázok kibocsátása szempontjából igazi előnyt csak az fog jelenteni, ha az FCV-járműveket a metanol
reformálásából származó hidrogén vagy közvetlenül metanolt felhasználó DMFC-k működtetik.
A CO2-kibocsátás további csökkentése és a fenntartható, alternatív források hosszú távú megoldása
szempontjából a metanol előállításához a fosszilis tüzelőanyagokon kívül más forrásokra kell támaszkodni. Az
egyik lehetséges alternatíva a biomasszából történő előállítás, de ez az energiaigények kicsiny hányadát képes
csak fedezni. A metanolt ugyanakkor a CO2 katalitikus redukciójával vagy vizes közegben végzett elektrokémiai
redukció útján is elő lehet állítani (lásd 3.3.4. fejezet). A szenet és más fosszilis tüzelőanyagokat égető
hőerőművek füstgázai, valamint a cement- és acélgyárak füstgázának CO2 koncentrációja nagyon magas, és
egyre sürgetőbbé válik a CO2 leválasztása, tárolása. A tartós tárolás helyett, érdemesebb a CO2 hasznosításával
metanolt előállítani, így nemcsak újabb üzemanyagot szolgáltatunk, illetve a szintetikus szénhidrogének
alapanyagát biztosíthatjuk, de a klímaváltozásra gyakorolt emberi hatást is mérsékelhetjük. Végső soron a
légkör CO2 tartalmát hasonlóan újrahasznosíthatjuk, megszabadítva az emberiséget a fosszilis tüzelőanyagoktól
való függéstől, feltételezve ezzel persze azt, hogy elegendő nem fosszilis eredetű tüzelőanyagot tudunk
biztosítani energiaforrásként (megújuló energiaforrásokból és biztonságos atomenergiából) a hidrogén
előállításához, amellyel a metanol megtermelhető.

3.4.4.1. ábra Forrás: Oláh Gy.: A metanolgazdaság

4.4. A metanol biztonsági és környezetvédelmi aspektusai
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A metanol, mint minden más üzemanyag, mérgező az emberi szervezetre nézve, és fokozottabb óvatos kezelést
igényel, mint a benzin vagy a dízelolaj. A metanol igen könnyen felszívódik a tápcsatornából, a tüdőből, és
valamelyest, igen lassan még a bőrön keresztül is. Ha 25–90 ml metanol kerül a szervezetbe, halált okozhat, ha
nem kerül sor gyors orvosi beavatkozásra (benzinből 120–300 ml vált ki ilyen hatást). A metanolmérgezés
jellemző tünetei a gyengeség, szédülés, fejfájás, émelygés és hányás, nehéz légzés. A metanolmérgezéshez
társult ismert tünet a látóképesség jelentős romlása, amely lehet enyhén elmosódott látás, de akár vaksághoz is
vezethet, amit a – metanol lebomlásával keletkező – hangyasav látóidegre gyakorolt hatása okoz.
A metanolmérgezés kezelésére több lehetőség van, de teljes gyógyulás csak az időben megkezdett kezelés
esetében remélhető. A korai nátrium-karbonátos kezelés megakadályozza a vér magas savtartalmának
kialakulását és a visszafordíthatatlan látásvesztést. Dialízissel hatékonyan távolítható el a vérből a metanol és a
formiátion.
Viszont előnyös, hogy a metanol mutagén és rákkeltő hatása nem ismert, szemben a benzinnel, amely sok olyan
vegyületet tartalmaz, amelyek rákkeltő hatása meglehetősen nagy, ilyen vegyületek pl. a benzol, toluol, xilol,
etil-benzol.
A járművek metanollal való feltöltésekor a töltőállomáson tankolásonként alacsony dózisú (23–28 ppm)
metanolkoncentrációnak tenné ki magát az ember. Így egy átlagos tankolás során belégzéssel, a szájból
felszívódva 2–3 mg metanol jutna a szervezetbe. Ez nem jelentős, és nem káros mennyiség, mert tudni kell,
hogy a metanol kis koncentrációban élelmiszerekkel vagy anyagcsere-termékként is bekerül a szervezetünkbe.
Metanolt viszünk be a szervezetbe, ha friss gyümölcsöt, zöldséget, erjesztett ételeket, illetve italokat
fogyasztunk. Az aszpartám, amely széles körben használt édesítőszer, sok ételben és italban is megtalálható, az
emésztés során részben metanollá alakul át. (Egy 0,35 literes kiszerelésű cukormentes üdítőital elfogyasztásakor
200 mg aszpartám kerül a szervezetbe, amely 20 mg metanollá alakul át az emberi emésztőrendszerben.) Napi
500 mg metanolbevitel a felnőttek esetében még biztonságosnak tekinthető. Ennek tükrében a tankolások során
vagy az autó garázsának légteréből a szervezetbe jutó 2–3 illetve ~40 mg metanol nem jelentős.
A közlekedésben használt üzemanyagok tűz- és robbanásveszélyesek, ami a metanol esetében is fennáll. A
benzinhez képest a metanol fizikai és kémiai tulajdonságaiból fakadóan a tűzveszélyesség lényegesen kisebb.
Az alacsonyabb illékonyság miatt a metanolgőznek a gyulladáshoz négyszer olyan koncentráltan kell a
levegővel keverednie, mint a benzinnek. Amint lángra lobban, a metanol négyszer olyan lassan ég el, mint a
benzin, és hőkibocsátása is csupán nyolcada a benzin égése során felszabadulónak. Az alacsony hősugárzás
révén a metanol tüze kisebb eséllyel terjed át a környező éghető anyagokra. Az USA egyik illetékes (EPA)
hivatalának becslése alapján a benzinről metanolra történő átállással az ütközésekkor keletkező tűzből eredő
balesetek száma 90%-kal csökkenne; az USA-ban évente több mint 700 áldozatot követelnek az ilyen tűzesetek.
A metanol lángja halványkék, amely a szabadban való észrevételét nehezíti.
A benzin okozta tüzekkel szemben a metanol tüze gyorsan és egyszerűen, akár vízzel is oltható. A metanol
égése során kevés füst keletkezik, ami csökkenti a tüzeket kísérő füst belégzése miatti további sérüléseket.
Egy másik környezeti előny, hogy a metanol kikerülve a környezetbe fotooxidációval és biodegradációval
lebomlik. Így a benzin vagy dízel üzemanyagok szállítása, előállítása, tárolása esetén óhatatlanul kialakuló talajés talajvízszennyezésekhez képest, a metanol esetleges ilyen hatása számottevően kisebb, csekély mértékű. A
metanol aerob és anaerob körülmények között egyaránt lebomlik, akár tengervízben, akár édesvízben, talajban
vagy üledékben; nem halmozódik fel. Számos mikroorganizmus használja fel a metanolt szén- és
energiaforrásként, s közben CO2-ot és vizet bocsát ki. (Pl. egyes szennyvíztisztító telepeken metanolt szoktak
adagolni a szennyvízhez a denitrifikálás elősegítésére.)
A metanol esetleges kiömlésekor (pl. tartálykocsiból) könnyebb a védekezés, és a víz minden esetben bevethető,
mivel nagyon könnyen elegyedik vele, tehát könnyen felhígítható, így a károk csökkenthetők, a
mikroorganizmusok a hígabb formát már le tudják bontani.

5. Hidrogén- és metanolgazdaság: lehetőségek,
kihívások
5.1. Kihívások a tüzelőanyag-cellák területén
A tüzelőanyag-cellák különböző típusai más és más technikai kihívásokkal szembesülnek. A legalapvetőbb
problémák a tüzelőanyag-cellák elterjedése előtt azonban elsősorban nem technikai eredetűek, és nem is csak a
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tüzelőanyag-cellákban keresendőek. Az utóbbi évtizedekben már megszoktuk, hogy a technikai fejlesztések
felgyorsultak és a termékek ciklusideje a néhány tíz évről pár évre csökkent, gondoljunk csak az informatikából
ismert Moore-törvényre és annak következményeire. Az energetika azonban egy sokkal nagyobb és
összetettebb, és ami fontos, kiforrott rendszer. Tulajdonképpen úgy kellene lecserélni az elemeit, hogy maga a
rendszer minden időpillanatban működőképes maradjon. Már a bevezetőben is leírtuk, hogy a jelenlegi
energiarendszer 80%-ban fosszilis, azaz egyetlen energiahordozó típusra épül. Másodsorban az energiarendszer
erősen centralizált elosztási és ellátási hálózatra épül, amelyet elsősorban a hőerőgépek és a hagyományos
kémiai reaktorok méretgazdaságossági korlátai tartanak fent, azaz kis rendszerekkel nem lehet magas
hatásfokkal termelni. A tüzelőanyag-cellák és a modern membrán-mikroreaktorok hatásfoka azonban
jellemzően nem függ a méretektől, ezért inkább decentralizált energiahálózatok elemeinek alkalmasak. Tehát a
tüzelőanyag-cellák tömeges elterjedése, néhány szűk piaci réstől eltekintve az energiarendszer átalakításával
függ össze. A gyakorlatban ezt „tyúk-tojás” problémának hívják. Azaz addig senki nem fog tüzelőanyag-cellás
járművet gyártani és venni (tömegesen), amíg nincs megfelelő utántöltési és elosztási hálózat, viszont senki nem
ruház be az utántöltési infrastruktúrába, amíg nincs elegendő utántöltendő eszköz. A centralizált rendszerről
decentralizált rendszerre való áttérés pedig a teljes energiahálózatot érinti, ami több tízéves folyamat. Azonban
ez a globális centralizált rendszer, bár végletekig hatékonnyá tehető, rendkívül sebezhető is. Jól mutatják ezt az
egyre kiterjedtebb áramszünetek (3.5.1.1. ábra), és a politikailag instabil államokban lévő kőolaj- és
földgázkészletek ellátási problémáiból fakadó kimaradások (például orosz „gázkimaradások”).

3.5.1.1. ábra Forrás: Geostar
Mindazonáltal a szállítási veszteségek és a helyben keletkező hasznosítható szerves anyagok (biomassza,
kommunális hulladék) és az ipari hulladékok (mint a hidrogén, glicerin stb.) feldolgozási technológiáinak
fejlődése, és nem utolsó sorban a környezetvédelmi és klímavédelmi szabályozások egyre inkább gazdaságossá
teszik a decentralizált energiarendszereket. Összefoglalva a legfontosabb megoldandó problémák:
1. Az infrastruktúra kialakítása
2. A tüzelőanyag-cellák fajlagos költségeinek csökkentése
3. A fenntartható alapanyagok felhasználása (nem-nemesfém katalizátorok alkalmazása)
4. Élettartam-növelés és a minden időjárási körülmények közötti működés
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5.2. A technológiák korlátai, főbb fejlesztési szükségletek
A tüzelőanyag-cellák esetében a technológiai kihívásokat az alábbiakban foglalhatjuk össze:
1. Pt, karbonkorrózió, mérgeződés
2. Indítás, leállítás, tranziensek
3. Mikroplazmák kialakulása
4. Membrán kilyukadása
5. Szabályozási problémák, vízkezelés
6. Hűtési gondok
7. Hidrogén-infrastruktúra
8. Költségek, Pt-tartalom csökkentése, Pt-kiváltása

5.3. A hidrogén társadalmi elfogadottsága
Minden új technológiánál, különösen amely széles körben elterjedhet a hétköznapi használatokban, fontos a
társadalmi elfogadottság kérdése, amit a hidrogén tüzelőanyag-cellás technológiák esetében mindenképpen
megfelelő tájékoztatással, oktatással, szemléletformálással kell megteremteni.
A hidrogénnel, tüzelőanyag-cellákkal kapcsolatos ismeretekről és e technológiák társadalmi elfogadottságával
kapcsolatos széleskörű magyarországi felmérés még nem készült, emiatt EU-s országok eddigi tapasztalatai
mutatjuk be.
Izland, HTC buszprojekt (200 megkérdezett): A felmérés alapján az emberek hidrogénhez kötődő asszociációi a
következők: „vízzel kapcsolatos”, „tiszta üzemanyag”, „tiszta környezet”. Csak igen kevesen asszociálnak a
hidrogénről a hidrogénbombára vagy a katasztrófát szenvedett (Hindenburg) léghajóra. A biztonsággal
kapcsolatosan a megkérdezettek többsége szerint a hidrogén biztonságos üzemanyag, vagy nem tud ebben a
kérdésben nyilatkozni.
A BMW-gyár dolgozói közötti felmérés: A hidrogén, mint üzemanyag széleskörűen elfogadott a BMW
alkalmazottai között. Az elfogadottsági ráta még magasabb a magasan képzett és a férfi alkalmazottak között.
Nagy arányban gondolják úgy, hogy a hidrogén hosszabb távon helyettesítheti a hagyományos üzemanyagokat,
habár kockázatok léteznek, és az áraknak is jelentősen csökkenniük kell még, valamint a kapcsolódó
infrastruktúrának is ki kell fejlődnie. A megkérdezettek a pozitív környezeti hatást tartották az egyik legfőbb
eredménynek.
Németországi HTC buszprojekt: Az utasok észrevették a csekély zajszintet, és egyetértettek a technológia
támogatásával, annak környezetbarát jellege miatt. A túlnyomó többség támogatná, ha még több hidrogénüzemanyagcellás busz működne, és kisebb mértékben még hajlandó is lenne többet fizetni érte.
Összefoglalva az EU-s közvélemény-kutatások eredményeit elmondható, hogy az első megvalósult
tömegközlekedési célú hidrogénprojektek támogatottsága általában magas a közvélemény körében, de a
hidrogénnel és üzemanyagcellákkal kapcsolatos ismeretek meglehetősen csekélyek. A férfiak és a magasabban
képzett emberek több ismerettel rendelkezek a hidrogénről, körükben az elfogadottsága is némileg magasabb.
Gyakorlatilag nincs társadalmi ellenállás a hidrogén mint üzemanyag és a hidrogénnel működő járművek
alkalmazásával szemben, habár sok megkérdezett nem érezte magát kellően informáltnak a témában és több
információra vágyna ezzel kapcsolatosan. Az oktatásnak kulcsszerepe van a hidrogénenergetika mint új
technológia növekvő elfogadottságában. Eddig főként szakmai jellegű médiumok számítottak a hidrogénhez
kapcsolódó ismeretek forrásának, a főáramú médiák egyelőre kevéssé foglalkoznak a hidrogénnel mint
potenciális új energiahordozóval.
Idehaza az ELTE Tüzelőanyag-cella Kutatócsoportjának HY-GO projektje keretében gyűlt össze némi
tapasztalat a HTC társadalmi ismertsége területén, de ez kisszámú megkérdezett véleményén alapul, tehát nem
tekinthető hazai reprezentatív eredménynek. A hidrogén-technológiák viszonylagos ismertségéről számoltak be
a megkérdezettek, de alapvetően csak „részinformációkkal” rendelkeztek, és sok mindent nem értettek. Sok
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tévhit él a hidrogénmeghajtással kapcsolatban, főként az akkumulátoros megoldásokkal összehasonlítva; nem
tudják megítélni, hogy a H-FC megoldások mire is lehetnek alkalmasak. Az alapvető probléma vélhetően az,
hogy az átlagemberek energetikához kötődő ismeretei eleve hiányosak, így nehéz is összehasonlítani például a
különböző elven működő járművek típusait. Bizonyos félelmek is tapasztalhatóak magával a hidrogénnel
kapcsolatosan, de főként azok részéről, akiknek nem volt még köze hozzá; míg pl. egy hegesztőműhelyben
(tehát ahol más gyúlékony gázzal is dolgoznak) fenntartás nélkül elfogadják. Az eddigi eredmények alapján azt
a következtetést lehet levonni, hogy nem tapasztalható idehaza a HTC-technológiák elutasítása.
Érdekelt és ellenérdekelt felek: nyilvánvaló, hogy a hidrogénenergetika esetleges térnyerésével bizonyos
meglévő, jelenleg uralkodónak nevezhető technológiák esetleg – idővel, többé vagy kevésbé – veszíthetnek
súlyukból, esetleg háttérbe szorulhatnak; emiatt is nevezik a hidrogén-technológiákat „bomlasztó” (disruptive)
technológiáknak. Emellett a hidrogén számos forrásból előállítható, akár a felhasználás helyéhez közel; kisebb
léptékben is gazdaságosan felhasználható lesz (a tüzelőanyag-celláknak köszönhetően), ami szemben áll a
jelenleg uralkodó energetikai rendszerek jellemzőivel, amiket általában éppen a nagy üzemméret, a centralizált
termelés, a nagy szállítási távolságok, az óriási tőkekoncentráció jellemez. Mindezek miatt a
hidrogénenergetikai megoldások térnyerésében – össztársadalmi előnyei ellenére is – több, jelentős befolyással
rendelkező szereplő is ellenérdekelt lehet, vagy legalábbis kevéssé érdekelt a változásban, a jelenlegi
„energetikai status quo” megbontásában.

5.4. A metanolgazdaság potenciális előnyei
A metanol kényelmesen használható, folyékony halmazállapotú, oxigéntartalmú szénhidrogén. A metanol
viszonylag kényelmes és biztonságos energiatárolási lehetőséget nyújt, így az egyik előnye, hogy a meglévő
infrastruktúrákat – pl. üzemanyagtöltő állomásokat – csak viszonylag kisebb mértékben kellene átalakítani.
A metanol és a belőle nyerhető dimetil-éter önmagukban is jó üzemanyagok. A metanol és a DME a benzinnel
és a dízelolajjal keverhető, így a belső égésű motorokban használható, de akár a villamosenergia-termelésbe is
bevonható a jövőben. A metanol különösen hatékonyan alkalmazható közvetlenül metanolt felhasználó
üzemanyagcellákban (DMFC, lásd a 3.4.1. fejezetben). A metanol kiválóan alkalmas számos szerves vegyipari
termék gyártási alapanyagaként; akár pl. etilénné és propilénné is átalakítható, amik aztán olyan polimerek
előállítására fordíthatók, amelyeket jelenleg elsősorban kőolajból és földgázból állítanak elő. E szerves
vegyipari termékek palettája igen széles (lásd 4.3.1. fejezetben). Egy másik előny tehát, hogy igen széles
felhasználóspektrumot tud lefedni a metanol: a járműhajtóanyagtól a hordozható alkalmazásokon át a szerves
vegyiparig.
Jelenlegi gazdasági tevékenységeink, különösen pl. a fosszilis energiahordozókra épülő energiatermelés, nagy
mennyiségű CO2-ot juttat a légkörbe, hozzájárulva a globális klímaváltozás jelenségéhez. Egyes szakértői
elképzelések szerint a CO2-ot a füstgázokból le lehetne választani, és erre alkalmas föld alatti geológiai
formációkban hosszú időre tárolni (CCS-eljárás, angolul carbon capture and storage), elkerülve így a légkörben
való túlzott felhalmozódását. E technológiát illetően kiterjedt kutatások zajlanak, de egyelőre csak
demonstrációs projektek szintjén működik az eljárás, egyelőre nincs széleskörű ipari alkalmazása a CCS-nek. A
metanolgazdaság koncepciója képviselőinek véleménye szerint a tartós tárolás helyett kémiai újrahasznosítással
a CO2 felhasználhatóvá tehető (amihez olcsó hidrogénre lenne szükség). A CO 2 metanollá alakításához a víz
szolgáltatná a hidrogént, energiaforrásként bármi szóba jöhet (beleértve az alternatív forrásokat is, az
atomenergiát, a fotokémiai, de még a bakteriális konverziót is). A kibocsátásoldali, tehát a füstgázokból történő
CO2-leválasztással és metanollá alakításával elkerülhető, illetve minimalizálható lenne a CO2 légkörbe történő
kibocsátása a jelenleg leginkább szennyező iparágakból. Ennek „mellékhatásaként” pedig az emberiség egyre
inkább csökkenteni tudná függőségét az egyre nehezebben elérhető fosszilis energiaforrásoktól.
A természet maga is újrahasznosítja a CO2-ot a növények fotoszintézise során (amely folyamat vizet és a Nap
energiáját használja fel). A növényi alapú tüzelőanyagok keletkezése igen lassú folyamat, több százmillió éven
át tartó folyamat. A metanolgazdaság által tulajdonképpen a természet saját újrahasznosítási folyamatát
gyorsítanák fel, ha a légköri CO2-tartalom egy részét ki lehetne vonni a levegőből és metanollá lehet alakítani
(részletesen lásd 3.3.4. fejezetben). A jelenlegi 370 ppm körüli CO 2 légköri koncentráció jóval (~30%-kal)
magasabb, mint az ipari forradalom előtt; és geológiai léptékben mérve, ilyen rövid időtávon ekkora mértékű
változás igen kockázatos lehet (a klímaváltozás szerteágazó hatásai miatt). Ipari-technológiai szempontból egy a
370 ppm-es koncentráció igen alacsony a CO2-kivonás szempontjából, de új eljárásokkal (pl. szelektív
abszorpcióval és más elválasztási módszerekkel) elvileg megoldható.
A metanolgazdaság – elvileg – végső soron csökkentheti az emberiség függőségét a kimerülőben lévő, fosszilis
energiahordozóktól, és ezáltal a környezeti, társadalmi és gazdasági anomáliák elszenvedésétől.
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5.5. A metanolgazdaság jövőképe
Sok szó esett az 1. fejezetben a fosszilis energiahordozó készletek nagyságáról, a nem konvencionális
szénhidrogén-készletekről, illetve arról, hogy mennyi ideig is tarthatnak ki a különböző források. Az ember
rendkívül találékony faj, úgy tűnik, mindig talál megoldást a nehézségekre és kihívásokra. Ahogyan a
történelem megtanított bennünket, az ember a nagy jelentőségű problémákra és kihívásokra csak akkor reagál,
ha már kritikussá válik a helyzet. Sokan gondolják úgy, hogy az olaj- és földgázkészletekkel összefüggő
problémák még messze vannak a kritikustól, és oktalanság a túlzott mértékű aggodalom. A múlt pesszimista
előrejelzései a kimerülő fosszilis energiahordozó készletekről eddig mindig hamis riasztásnak bizonyultak; ez
igaz is, ha figyelembe vesszük, hogy milyen rövid ideje vagyunk e kincsek fogyasztói. Ha azonban kicsit
hosszabb távon gondolkozunk, már nem ilyen rózsás a helyzet. Különösen, ha emellett figyelembe vesszük az
exponenciális növekedés jellegét, amelynek a növekedési sebessége is gyorsuló, azaz egy idő után rendkívül
gyors (értsd: a hagyományos társadalmi-gazdasági berendezkedés eszközeivel kezelhetetlen) változások
következnek be. Ilyen például a Föld népességének növekedése. Amíg az emberi gazdaság „mérete” és ezáltal
erőforrás-igényei a Föld eltartó kapacitása alatt volt, márpedig ez több ezer évig így alakult, addig valóban nem
is kellett például az erőforrások végességével és szűkösségével foglalkozni, valamint a „nyelők” (azaz a
környezet állapotával) foglalkozni. A gazdaság és az emberi populáció létszámának gyorsuló növekedése az
utóbbi egy-két évtizedben az eltartóképesség közelébe, illetve sok vélemény szerint, már most azon túlra repített
bennünket, miközben a tendencia kedvezőtlen, és nagy a rendszer tehetetlensége. Évtizedek kellenek a
népességszám megállításához, illetve pl. a fosszilis energiahordozókra épített energiatermelés és közlekedés
átállítására, a légköri CO2 koncentrációjának stabilizálására.
Akárhogy is van, az emberiségnek el kell kezdenie felkészülni a jövőre, és újabb forrásokat, megoldásokat kell
találnia. A metanolgazdaság egy olyan új kezdeményezés, amely az olcsó gáz és olaj utáni időszakra kínál
megoldási lehetőségeket. Nem állítható, hogy a metanolgazdaság lenne az egyetlen üdvözítő út, ugyanígy nem
állítható, hogy tisztán a hidrogéngazdaság lehet az egyetlen; sem hogy ezek bármelyike könnyen kivitelezhető
alternatíva lenne. Semmilyen „zöld” – értsd: környezetkímélő – metanol vagy hidrogén nem hozhat önmagában
üdvözítő megoldást az energiaproblémáinkra, mivel az emberiség energiaéhsége jelenleg akkora, hogy az
alternatív energiaforrások ezt nem tudnák kielégíteni. Emiatt elsőrendű fontosságú, hogy energiahatékonysági,
energiatakarékossági megoldásokkal, gondos területfejlesztéssel minimalizáljuk az adott életminőséghez
szükséges energiamennyiséget, majd ezt követően diverzifikált, a helyi körülményekhez illeszkedő
megoldásokkal igyekezzünk az energiaigényeket kielégíteni. Amennyire lehetséges, prioritást kell adni a
megújuló energiaforrásoknak, és hatékonyan fel kell használni a fosszilis és esetleg a nukleáris forrásokat. E
rendszerszemléletű megközelítésben tehát a metanol (vagy éppenséggel a hidrogén is) egy részelem, a megoldás
egy része; a megoldás egy fontos, de semmiképpen nem kizárólagos vagy önmagában üdvözítő részének szabad
tekinteni; nem csodaszer.
Az új megoldások kutatása és alkalmazása nem szenvedhet további késedelmet, mivel igen hosszú a most
kialakítandó infrastruktúráink kiépülése, így ez eleve hosszú távú determinációkat jelent. Például egy szénerőmű
élettartama min 30–40 év, egy atomerőműé min 40–50 év, egy-egy autópályáé 50–100 év. E néhány példából is
látható, hogy az emberi tevékenységek megalapozásához szükséges infrastruktúra legtöbb eleme minimum
hosszú évtizedekre határozza meg az adott rendszer jellegét (erőforrás-igényeit, környezetterhelését). A mostani
döntések igen hosszú időtávra kihatnak, emiatt a fokozatos megújítást már most meg kell kezdenünk.
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3.5.5.1. ábra Forrás: Oláh Gy.:A metanolgazdaság

5.6. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
1. esettanulmány
Tekintse át az alábbi linken, az egyik hazai on-line portálon található hozzászólásokat a hidrogén tüzelőanyagcellás kisautóhoz (Hy-Go). Laikus és félig hozzáértő hozzászólások is igen nagy számban találhatóak itt. A
tananyag ismeretében gyűjtse ki a hozzászólások közül, hogy melyek azok, amelyek tévesek vagy esetleg
félreértelmezések, és próbáljon helyes választ adni ezekre:
http://index.hu/tech/blog/2009/04/29/a_hygo_lett_a_leginnovativabb_jarmu_gyorben/">http://index.hu/tech/blog/2009/04/29/a_hygo_lett_a_leginnovativabb_jarmu_gyorben/
2. esettanulmány
A gázmotorok az utóbbi időben nagy népszerűségnek örvendenek az intézmények, cégek, önkormányzatok
körében, ugyanis lehetővé teszik számukra az energiafogyasztás optimalizálását. A gázmotorok ugyanis
kogenerációs üzemben egyszerre termelnek felhasználható hőt és elektromos energiát. Jellemzően 0,5–1MW
tartományban telepítik őket, és elsősorban a csúcsidőszakokban kiegyenlítő erőműként működnek, tehát akkor,
amikor az áram különösen drága. A közepes fogyasztók szegmensében a kogenerációs menetrendkövető
erőművek áthidalva a felhasználás és termelés közti időbeli különbségeket (völgy- és csúcsidőszakok) közvetlen
megtakarítást eredményeznek. Előnyük, hogy az energiát magas eredő hatásfokkal (70–80%) alakítják át
elektromos és hőenergiává, hátrányuk azonban, hogy nem képesek azt raktározni. Hátrányuk továbbá, hogy
növelik az ország gázfüggőségét, azonkívül nagy mennyiségű üvegházhatású gázt bocsátanak ki. Célszerű
megoldás lenne egy olyan eszköz kifejlesztése, amely képes az elektromos energiát tárolni és átalakítani a
felhasználás pillanatnyi igényeinek a függvényében, ugyanakkor környezetkímélő és gazdaságos is. Ezt a célt az
úgynevezett regeneratív üzemanyagcellával tudjuk elérni. A regeneratív üzemanyagcella egy olyan speciális új
típusú megoldás, amely képes hidrogén termelésére elektrolízis útján, ezáltal energiát raktározva, illetve
elektromos energiaigény esetén képes a hidrogénben tárolt kémiai energia elektromos energiává történő
átalakítására. Tulajdonképpen egy olyan eszköz, amely két funkciót valósít meg, elektrolizáló és tüzelőanyagcella egyben.
Csúcsidőszak
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3.5.5.2. ábra Forrás: Fuel Cell Hungary Kft.
Völgyidőszak

3.5.5.3. ábra Forrás: Fuel Cell Hungary Kft.
A regeneratív tüzelőanyag-cellák kutatása a világban is csak most kezd beindulni, ezért egy ilyen fejlesztés
világszinten is újdonságnak számít. Egy ilyen termék a decentralizált energiahálózatok egyik fő komponense
lehet, ugyanis az energia átmeneti raktározásával csökkenti az elektromos hálózat ingadozását, lehetővé teszi
nagyobb mennyiségű megújuló energiaforrás használatát, nagyobb hatásfokkal alakítja át az elektromos
energiát, mindazonáltal csöndesebb, környezetbarát működést biztosít. Nemzetgazdasági szinten csökkenti a
fosszilis és egyre drágább energiahordozóktól való függőséget a hidrogén mint üzemanyag alkalmazásával. Egy
ilyen cellát fejlesztenek Győrben a Fuel Cell Hungary telephelyén.
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4. fejezet - Önellenőrző feladatok
1. Önellenőrző feladatok
Feladatok

138
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

C. függelék - Fogalomtár a modulhoz
PM10: a levegőben található szálló por azon frakciója, amelynek mérete jellemzően 10 μm alatti (aparticulate
mater)
PM2,5: a levegőben található szálló por azon frakciója, amelynek mérete jellemzően 2,5 μm alatti (particulate
mater)
NOx, SOx: a nitrogén-oxidok és kén-oxidok – mint légszennyező anyagok – különböző oxidjainak együttes
jelölése. A mindennapi gyakorlatban NOx alatt általában a NO2-ot és a NO-ot értjük; tudományos
megközelítésben kb. 5 féle nitrogén-oxidot.
ISO: (International Organization for Standardization) Nemzetközi Szabványügyi Szervezet BOP: (Balance of
plant) üzemegyensúlyi komponensek; elektronikai eszközök összessége, amelyek nélkül a tüzelőanyag-cellák
stabil működése nem valósítható meg
MTBE: metil-tercier-butil-éter, oktánszámnövelő, üzemanyaghoz keverhető adalékanyag
DME: dimetil-éter, üzemanyagok adalékanyaga, de más célokra is használják
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