
   

 

 
a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület hírlevele 

  

 

 2012/4. - december 

Tartalom  Tüzelőanyag-cell{s j{rművek piacra lépése (2015?) 

Tüzelőanyag-cell{s j{rművek v{rha-

tó piaci megjelenése <<<<......<.1 

Pécsi egyetemist{k sikere<<<...<1 

Hidrogént{rol{s II. (folyt.)....<.<<.5 

Újabb „power-to-gas” demo projekt 

Németorsz{gban ................................7 

Bemutatkozik új tagv{llalatunk...<.8 

Új ipar{gi rekord: 121 MW-os meg-

rendelés TC rendszerre<<<<...<9 

6 MW-os elektroliz{ló és egy hibrid 

erőmű Németorsz{gban<<<<.<9 

Újabb μCHP t{mogat{si rendszer..10 

V{llalati integr{ció és TC gy{rt{s...10 

Sandy és a tüzelőanyag-cell{k<<.11 

 

 
Kiadja: 

 

H-1122 Budapest 

Magyar Jakobinusok tere 7. 

www.hfc-hungary.org 

info@hfc-hungary.org 

 

Szerkesztők: 

Dr. Bog{nyi György 

Mayer Zolt{n 

Felelős szerkesztő: 

Dr. Margitfalvi József 

 

az MHT Egyesület tagja az  

Európai Hidrogén Szövetségnek: 

 

 Hírlevelünk előző sz{m{ban „Hidrogén-infrastruktúra 2015” cím-

mel besz{moltunk a skandin{v orsz{gok és Németorsz{g hidrogén 

üzemanyagtöltő {llom{sainak rövid t{vú, 2015-ig terjedő fejlesztési 

terveiről. Az említett orsz{gokban, tov{bb{ Jap{nban, Kaliforni{ban, 

Kanad{ban ezen időpontra m{r viszonylag kiterjedt alaph{lózatot 

alkotna a hidrogén üzemanyagtöltő infrastruktúra. Mindezzel szo-

rosan összefügg a hidrogén üzemű tüzelőanyag-cell{s (HTC) j{rmű-

vek helyzete, ezért jelen lapsz{mban a tüzelőanyag-cell{s j{rművek 

terén úttörőnek sz{mító autógy{rtók piacra lépési terveiről adunk 

{ttekintést. 

2009-ben több jelentős autógy{rtó közös sz{ndéknyilatkozatot írt 

al{, amelyben v{llalt{k, hogy 2015-re norm{l kereskedelmi forga-

lomban elérhető HTC j{rműveket bocs{tanak piacra. HTC j{rművek 

– igen kis sz{mban - m{r évek óta az utakon vannak, de ezeket ed-

dig alapvetően csak lízingelni lehetett, megv{s{rolni nem. Jelen hír-

levünk keretében a legfrissebb gy{rtói közlemények alapj{n adunk 

{ttekintést a tervezett piacra lépés v{rható menetrendjéről. 

Folytat{s a 2. oldalon. 

 Pécsi egyetemist{k az alternatív meghajt{sú au-

tók versenyén HTC j{rművel 

 A Pécsi Tudom{nyegyetem Pollack Mih{ly Műszaki és Informatikai 

Kar „Team ORCA” csapata október elején szép sikert ért el a 

Cartagena-i Solar Race, valamint a tavasszal Rotterdamban megren-

dezett Shell Eco-Marathon versenyeken. A pécsi hallgatók hidrogén 

tüzelőanyag-cell{s j{rművel indultak. H{ber Istv{n csapatvezetőt 

kértük, hogy meséljen a versenyről és az előzményekről. 

Először 2010-ben indul-

tunk ilyen jellegű verse-

nyen, a Bosch Elektro-

mobilon, ahol egyedüli 

csapatként építettünk 

karbonkompozit v{zas 

j{rművet. Az itt elért siker 

ut{n m{r a hallgatók keres-

tek meg, hogy induljunk a 

Shell Eco-Marathonon, Európa legrangosabb versenyén, ami igazi 

kihív{ssal kecsegtetett. 2010 őszén kezdtük építeni az első "ORCA-t", 

még nagyon szerény költségvetésből Akkor még szűk l{tókörünk 

miatt a v{laszt{s egy belsőégésű etanolos motorra esett, amit r{ad{-

sul kölcsönbe kaptunk, de legal{bb el tudtunk indulni a 2011. évi 

versenyen, megnézni, hogy m{sok hogyan és mit csin{ltak.  

Folytat{s a 3. oldalon.  
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Tüzelőanyag-cell{s j{rművek piaci megjelenése 2015?! (folytat{s az 1. oldalról) 

Jelen cikkben az {rakra is kitérünk, ahol lehetséges és 

elérhető volt az inform{ció, mert nyilv{n ez az egyik 

legfontosabb kérdés a v{s{rlók sz{m{ra; m{srészt 

viszonylag elterjedt vélekedés, hogy hosszabb t{von 

is „megfizethetetlenül dr{ga” marad a TC meghajt{s 

személyautókban. 

A Toyota nemrégiben ismét megerősítette, hogy 

2015-re egy hidrogén tüzelőanyag-cell{s sedant (To-

yota FCV-R) bocs{t a piacra, viszonylag jelentős da-

rabsz{mban[1][2]. Ezek a j{rművek főként Kaliforni{-

ban fognak megjelenni, ahol a hidrogén infrastruktú-

ra alapjai m{r léteznek, és ezen időpontig tov{bb 

bővülnek. 2015-re v{rhatóan 50 feletti lesz a hidro-

gén- kutak sz{ma az {llamban. A cég nemrégiben 

bejelentette, hogy j{rműveiben saj{t fejlesztésű tüze-

lőanyag-cell{kat akar haszn{lni, vagyis ugyanazt a 

stratégi{t követné, mint a hibrid üzemű j{rművei 

fejlesztése sor{n. A piacra lépés idején a HTC sedant 

kb. 50 ezer USD-ért lehet majd megv{s{rolni. Érde-

mes megemlíteni, hogy a 2000-es évek első felében egy 

tüzelőanyag-cell{s személyautó {r{t 1 millió(!) USD-re 

taks{lt{k. Ezt 90%-kal sikerült csökkenteni az utóbbi évek-

ben, és a piacra lépés idejére teh{t tov{bbi feleződés v{rha-

tó. A v{ltoz{s sebessége teh{t a költségek - illetve {rak - 

terén is igen gyors; azokat nem szabad megítélni 2-3 éves 

adatok alapj{n – a szerk. 

A Honda szintén élen j{r a HTC j{rművek fejlesz-

tésében, és FCX Clarity modellje az elsők között volt 

2002-ben, amikor bemutatt{k az USA-ban és Jap{n-

ban. Ez volt az első modell, amelyet priv{t ügyfélnek 

adtak {t (a m{r említett lízing konstrukció keretében, 

2005-ben). A forr{sként[3] hivatkozott, és idén szept-

emberben megtartott elnöki beszéd alapj{n a Honda 

szintén 2015-től kezdődően fokozatosan bevezetné 

tüzelőanyag-cell{s j{rművét Jap{n, az USA és Euró-

pa egyes piacaira. Megemlítjük tov{bb{, hogy a 

Honda – m{s jap{n cégekkel együttműködve – h{z-

tart{si léptékű, (szil{rd-oxidos, SOFC) kogener{ciós 

tüzelőanyag-cella fejlesztésben is részt vesz. A közel-

jövőben induló demonstr{ciós projekt a Honda 

Smart Home System (HSHS) nevet viseli. 

A Daimler, pontosabban annak Mercedes B-Class 

– tüzelőanyag-cell{s – modellje szintén az úttörők 

közé tartozik. E modellt Kaliforni{ban, egy kisebb 

lízing demo projekt keretében havi 845 USD-ért[4] 

lehet lízingelni (all-inclusive, két éves lízing). Vil{g-

szerte kb. 200 darab F-Cell B-Class {ll jelenleg szolg{-

latban. E modell h{rom autój{val a Mercedes 2011 

első felében vil{gkörüli túr{t tett, amely Stuttgartból 

indult és oda is tért vissza miut{n több kontinenst 

érintett. Ez volt az első vil{gkörüli túra, amelyet HTC 

autókkal tettek meg, b{r az autókat több helyen is 

tréleren sz{llított mobil hidrogénkútról kellett üzem-

anyaggal feltölteni. A j{rmű főbb műszaki paraméte-

rei az al{bbiak: TC teljesítménye 100 kW, nyomaték: 

290 Nm, hatót{v ~400 km, fogyaszt{s: 3,3 liter/100 

km (hidrogén, dízel-ekvivalensként kifejezve). A 

Daimler AG a kor{bbi, 2015-re tervezett d{tum he-

lyett, most egy évvel kor{bbra, 2014-re prognoszti-

z{lja a tüzelőanyag-cell{s modell piacra léptetését a 

viszonylag problémamentes glob{lis tesztprogram 

eredményei alapj{n. Az {rakról nyilatkozva Herbert 

Kohler (Daimler) az Automotive News-nak elmond-

ta, hogy „a tüzelőanyag-cell{s modell {ra sz{motte-

vően csökkenni fog a következő években, és 2015-re 

egy HTC személyautó {ra nem lesz magasabb, mint 

egy négyhengeres, dízel hibrid autóé, amely kielégíti 

az EURO-6 követelményeket”[2]. Ez nagyj{ból ver-

senyképes {r lesz a Toyota {ltal említett, megközelí-

tőleg ~50 ezer USD {rú HTC sedan modellel. 

 

Honda FCX Clarity egy dél-kaliforniai hidrogéntöltő {llo-

m{sn{l. Kép forr{sa: http://world.honda.com/news 

 

A Hyundai szintén az elsők között van, sőt tal{n a 

legelső lesz a tüzelőanyag-cell{s j{rművek piacra 

vezetésében. A Hyundai 2012 decemberében kezdi 

meg az ix35 Fuel Cell típus sorozatgy{rt{s{t a koreai 

Ulsan gy{rtóüzemében, a tervezett éves darabsz{m 

1000 autó, amit 2015-re kív{n elérni a Hyundai[5]. (A 

Hyundai m{r több d{niai és svédorsz{gi v{rossal írt 

al{ lízingszerződést az önkorm{nyzati gépj{rmű-

parkba sz{nt üzemanyag-cell{s ix35 modellek hasz-

n{lat{ról.) A Hyundai a népszerű ix35 (egyes piaco-

kon Tucson) modellt v{lasztotta az üzemanyag-cell{s 

http://world.honda.com/news/2011/c110510New-Public-Hydrogen-Station/photo/pages/06.html
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technológia bevezetésére. Az ix35 a Hyundai m{so-

dik legkeresettebb j{rműve Európ{ban (csak az i30 

előzi meg). A Hyundai ix35 Fuel Cell vezethetősége 

és menetteljesítménye hasonló a benzinüzemű ix35-

éhez. Főbb paraméterei az al{bbiak: 

- hatót{v: 588 km 

- üzemanyagtart{ly: 5,6 kg-H2 (700 bar-on) 

- végsebesség: 160 km/h 

- gyorsul{s, 0 - 100 km/h: 12,5 sec. 

- üzemanyag-cella teljesítménye: 100 kW 

- akkumul{tor teljesítménye: 24 kW. 

Az ix35 Fuel Cell technológiai szempontból is je-

lentős v{ltoz{sokon esett {t. Az üzemanyag-

fogyaszt{s és ezzel összefüggésben a hatót{vols{g 10 

sz{zalékkal javult az elődmodellhez képest. A fedél-

zeti rendszereket tov{bb modulariz{lt{k, így az ix35 

Fuel Cell minden technológiai korl{t nélkül gy{rtha-

tó a hagyom{nyos gy{rtósoron a Hyundai ulsani 

üzemében. 

 

Mercedes B-Class F-CELL. 

Kép forr{sa: www.daimler-technicity.de/en/fuelcellsystem/  

 

A teljes képhez hozz{tartozik, hogy néh{ny autó-

gy{rtó úgy gondolja, 2015 túl korai időpont a hidro-

gén üzemű j{rművek piacra lépéséhez. A Ford, a 

Chrysler és a Volkswagen véleménye szerint ez az 

időt{v túl ambiciózus. Szerintük a piac 2020-ig nem 

lesz még kész a hidrogén TC j{rművek befogad{s{ra. 

Néh{ny ipar{gi elemző szintén ezen a véleményen 

van. Ahogy viszont az előzőekben l{thattuk, a 

Daimler, a Honda, a Hyundai és m{sok úgy gondol-

j{k, a tüzelőanyag-cell{s technológia pillanatnyilag 

éppen ott tart, ahol kell, és a kor{bbi (2015 körüli) 

piaci megjelenés megvalósítható. L{tható teh{t, hogy 

az eltérő vélemények nem a tüzelőanyag-cell{s haj-

t{sl{nc hamarosan bekövetkező, norm{l piaci megje-

lenését vitatj{k. A vita t{rgya sokkal ink{bb a piacra 

lépés időpontja és az elterjedés üteme. 

E tém{hoz kapcsolódóan megemlítjük még a 

KPMG International frissen megjelent „Global Au-

tomotive Executive Survey 2012” című tanulm{-

ny{t[6]. Az idei felmérésben vil{gszerte 200 autóipari 

felső-vezető véleményét kérték ki a vil{g vezető au-

tógy{rtói, besz{llítói, értékesítői, pénzügyi-

finanszírozói területéről. Az elektromos és tüzelő-

anyag-cell{s fejlesztésekhez kapcsolódva a felmérés-

nek az az egyik fő meg{llapít{sa, hogy 2025-ig az 

elektromos j{rműmeghajt{sok (beleértve az akkumu-

l{toros és a tüzelőanyag-cell{s meghajt{sokat is) nem 

fogj{k meghaladni az új autó értékesítés 15%-{t, de 

ezen időpontra legal{bb annyian v{lasztj{k majd a 

tüzelőanyag-cell{s autókat, mint az akkumul{toro-

sakat, új – elektromos meghajt{sú – autó v{s{rl{sa-

kor. 

A hidrogén tüzelőanyag-cell{s (TC) j{rművek pi-

acra lépése természetesen nem csak a technika jelen-

legi vagy közeljövőben v{rható szintjétől és az {rak-

tól függ, hanem sok egyéb tényezőtől is. A sz{mos 

tényező közül az egyik az, hogy a döntéshozók „ho-

rizontj{n” is megjelenjenek az ilyen j{rművek és le-

hetővé v{ljon a közvetlen tapasztalatszerzés (ak{r 

tesztvezetéssel is). Az a cél, hogy megv{ltozzon a 

szakpolitikusok körében is igen elterjedt vélekedés, 

miszerint a hidrogén TC j{rművek megjelenése csak 

évtizedek múlva v{rható. E téren is igen sok akcióra 

kerül sor, l{sd pl. előző lapsz{munkban a „European 

Hydrogen Road Tour 2012”-ről szóló cikket. A leg-

frissebb, október utolsó napjaiban zajló EU-s de-

monstr{ció az „5. Fuel Cell Electric Vehicle Drive ‘n’ 

Ride”, amelyet Strassburgban, az Európa Parlament 

épületénél tartottak. A rendezvény védnöke Brian 

Simpson, Európa Parlament-i képviselő, a Közleke-

dés és Turizmus Bizotts{g elnöke. A demonstr{ció 

nyilv{nvaló célja, hogy bemutass{k a hidrogén TC 

j{rműtechnológia technológiai fejlettségét az EP érin-

tett döntéshozói, tan{csadóik és m{s érintettek részé-

re. 

Az Európa Parlament tagjai, a politikai tan{cs-

adók és m{sok tesztvezetésre vihettek el hat külön-

böző típusú tüzelőanyag-cell{s modellt: a Daimler, a 

Honda, a Hyundai, az Intelligent Energy, az Opel és 

a Toyota gy{rtm{nyait. A j{rművek hidrogénnel való 

feltöltését egy mobil hidrogén üzemanyagkútról  

http://www.daimler-technicity.de/en/fuelcellsystem/
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oldott{k meg, amely az első ilyen típus 

Strassburgban. 

A fentiek folytat{saként, jogszab{lyi oldalról ér-

demes megemlíteni péld{ul a 79/2009/EK rendeletet, 

a hidrogénüzemű gépj{rművek típusjóv{hagy{s{-

ról.[7] Ez a rendelet meghat{rozza a hidrogén meghaj-

t{sú gépj{rművek típusjóv{hagy{s{ra, valamint az 

ezzel kapcsolatos hidrogénrendszerek és alkotóré-

szek típusjóv{hagy{s{ra vonatkozó egységes európai 

előír{sokat. Egyidejűleg meg{llapítja az ilyen rend-

szerek és alkotórészek üzembe helyezésének előír{-

sait is. E jogszab{ly egyar{nt lefedi a belső égésű 

motorral és a tüzelőanyag-cell{kkal meghajtott hid-

rogén üzemű j{rműveket, tov{bb{ a folyékony és 

komprim{lt g{z halmaz{llapotú hidrogénes rendsze-

reket is. A rendeletet 2011. febru{rj{tól kell alkal-

mazni a tag{llamokban. E kiemelt példa mellett még 

sz{mos – EU-s és ak{r hazai – jogszab{lyi péld{t 

lehetne megemlíteni, de ezt a terjedelmi korl{tok 

most nem teszik lehetővé. 

L{tható teh{t, hogy az autógy{rtók és egyéb érin-

tett cégek nem csak a tüzelőanyag-cell{s hajt{sl{nc és 

a kapcsolódó infrastruktúra műszaki fejlesztésében 

aktívak, hanem a jogszab{lyalkot{sban (annak előse-

gítésében), a szabv{nyok kidolgoz{s{ban és a szaba-

dalmak bejegyeztetésében is. Mindebben és a szak-

politikai döntéshozók ir{ny{ba folytatott „lobbiz{s-

ban” is viszonylag sz{mottevő előrehalad{s tapasz-

talható m{r. 

[1] Bloomberg http://www.bloomberg.com/news/2010-05-

06/toyota-targets-50-000-range-for-hydrogen-powered-sedan-

planned-by-2015.html 

[2] Automotives News Europe: 
http://europe.autonews.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/2011012

2/ANE/110129948/1193 

[3] Summary of CEO Speech 2012.09.21. 
http://world.honda.com/news/2012/c120921CEO-

Speech/index.html?from=rT  

[4] Edmunds Auto Observer: 
www.autoobserver.com/2011/06/mercedes-advances-fuel-cell-

launch-date-to-2014.html 

 
Hat különböző gyártmányú hidrogén tüzelőanyag-cellás jármű az Európa Parlament  

épületénél, tesztvezetésre várva. Kép forrása: Fuel Cell Today. 

[5] Hyundai Holding Kft. 

sajtóközlemény: 
www.hyundai.hu/Hyundai/in

dex/a_hyundairol/cikk/40 

[6] KPMG International: 

KPMG’s Global Auto-

motive Executive Survey 

2012. 
www.kpmg.com/automotive 

[7] Regulation (EC) No 

79/2009 on type-

approval of hydrogen 

powered motor vehicles 

 

Pécsi egyetemist{k az alternatív meghajt{sú autók versenyén (folytat{s az 1 oldalról) 

A 2012-es Shell Eco Marathonra egy teljesen új j{r-

művet építettünk, és köszönhetően a t{mogatóink-

nak, szponzorainknak, ki tudtuk akn{zni lehetősége-

inket. M{r a tervezési f{zisban komoly vizsg{latokat 

végzett a csapat az aerodinamika és a kompozit 

szerkezet mechanikai tulajdons{gainak terén, CFD 

(numerikus {raml{stan) és FEM (végeselemes mód-

szerek) szimul{ciók segítségével, és így a teljes CAD 

tervekkel a kezünkben v{gtunk bele a megvalósít{s-

ba. Ennek köszönhető a nagyobb siker. 

Mivel az Egyetemen egy pécsi céggel (Kontakt 

Elektro Kft.) karöltve m{r folytak a kutat{sok egy 

saj{t üzemanyag-cella kifejlesztésére, amelyben  

személyesen is részt vettem az {raml{stani és nume-

rikus szimul{ciók révén, kézenfekvő volt, hogy ezt a 

gyakorlatban is kiprób{ljuk. R{ad{sul ez viszonylag 

„fiatal” energiaforr{snak tekinthető, amelyhez nem 

sok egyetemnek és így konkurens csapatnak van 

kompetenci{ja, ezért nagyobb sikerre is sz{míthat-

tunk. Természetesen nagy kihív{s elé {llított minket 

a feladat még így is, mivel a vezérlést, az elektronik{t 

teljesen egyedileg kellett megoldanunk. A mai napig 

nem tekintjük fejlesztéseinket lez{rtnak, mert renge-

teg lehetőséget l{tunk még, amiben javíthatunk, és 

amelyek jelentős hat{ssal lesznek a jövőbeni teljesít-

ményünkre. Ez vonatkozik a j{rmű teljes szerke- 

http://europe.autonews.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110122/ANE/110129948/1193
http://europe.autonews.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110122/ANE/110129948/1193
http://world.honda.com/news/2012/c120921CEO-Speech/index.html?from=rT
http://world.honda.com/news/2012/c120921CEO-Speech/index.html?from=rT
http://www.autoobserver.com/2011/06/mercedes-advances-fuel-cell-launch-date-to-2014.html
http://www.autoobserver.com/2011/06/mercedes-advances-fuel-cell-launch-date-to-2014.html
http://www.hyundai.hu/Hyundai/index/a_hyundairol/cikk/40
http://www.hyundai.hu/Hyundai/index/a_hyundairol/cikk/40
http://www.kpmg.com/automotive
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zetére is, ezért úgy döntöttünk a közelmúltban, hogy 

a 2013-as versenyre egy teljesen új j{rművet építünk, 

csökkentve annak tömegét, javítva a gördülési tulaj-

dons{gokat és természetesen a teljes hajt{sl{nc hat{s-

fok{t. 

Konkrét eredményeink a 2012-es versenyeken: a 

hollandiai Shell Eco Marathonon az ORCA II j{rmű-

vel 15. helyezést értünk el ami az erős középmezőnyt 

jelentette, 86 km/kWh fut{steljesítménnyel, míg a 

spanyolorsz{gi Solar Race-en 1. helyet szereztünk 

hidrogénes kategóri{ban, 96 km/kWh fut{steljesít-

ménnyel, egy kevésbé erős mezőnyben.  

Az üzemanyagokkal és hajt{smódokkal kapcso-

latban érdemes megemlíteni, hogy a hollandiai ver-

senyen kb. 30 csapat indult a hidrogénes prototípus 

kategóri{ban. Ez összehasonlítva az egyéb kategóri-

{kkal teljesen {tlagosnak mondható, b{r a benzines 

kategória még mindig uralja a mezőnyt a mintegy 50 

indulóval, de tiszt{n l{tható, hogy évről évre növek-

szik a ma még alternatívnak mondható hajt{ssal in-

duló csapatok sz{ma. 

A csapatban jelenleg csak Pollackos hallgatók 

vannak, de mindig nyitottak vagyunk új csapattagok 

fogad{s{ra, mert a hallgatók között is kevesen van-

nak az olyan v{llalkozó szelleműek, akik a tanulm{-

nyaik mellett egy ilyen projektre is tudnak energi{t 

fordítani. A csapat tagjai: Illés Eliz (gépészmérnök  

hallgató és a j{rmű sofőrje), Luk{csi Andr{s (gé-

pészmérnök hallgató), Vő Kornél (gépészmérnök 

hallgató), Csizmadia Tam{s (mérnök-informatikus 

hallgató), Kóbor Bence (mérnök-informatikus hallga-

tó), Baji Zolt{n (villamosmérnök hallgató), Csizma-

dia G{bor (környezetmérnök hallgató). A kor{bban 

végzett hallgatók közül ma is csapattag: Makida 

L{szló, Tompos Andor, Nov{k N{ndor, illetve jóma-

gam, H{ber Istv{n. 

Sajnos jelenleg nem könnyű t{mogatókat szerezni, 

ezért kicsit izgulunk is, hogy összejöjjön a dolog a 

következő évre, de eddig menet közben mindig sike-

rült szponzort tal{lnunk, ha nem is anyagi téren, 

hanem eszközök, alkatrészek beszerzése terén. A 

legnagyobb t{mogatónk a Nemzeti Fejlesztési Mi-

nisztérium, amely az összes magyar csapatot jelentős 

összeggel t{mogatta, és – nehéz helyzete ellenére – a 

Pécsi Tudom{nyegyetem, amely forr{st biztosított 

sz{munkra a fejlesztésekhez, vagy az utaz{sunk t{-

mogat{s{ra, hiszen ez is jelentős összeg. 

A versenyről szóló videó itt tal{lható: 

http://www.youtube.com/watch?v=HJUGjXjZfPg  

A csapat Facebook oldal{n tov{bbi leír{s, fényké-

pek, videók l{thatók, és nem mellékesen a csapat 

szponzorai (v{llalatok, egyetemi intézmények) is 

megtal{lhatók: 

http://www.facebook.com/teamorcapecs 

 

Hidrogént{rol{s lehetőségei és a US DoE erre ir{nyuló programja II. 

Hírlevelünk előző (2012/3) lapsz{m{ban m{r elkezdtünk 

foglalkozni a hidrogént{rol{s kérdéseivel, mint a hidrogén-

értékl{ncok egy fontos tématerületével. A cikk első részé-

ben bemutat{sra kerültek – nagyon röviden - a hidrogént{-

rol{s fizikai és kémiai alapjai. E téma folytat{saként jelen 

cikkben bemutatjuk az USA Energiaügyi Hivatal{nak (US 

DoE) hidrogént{rol{si programj{t, és néh{ny tov{bbi fej-

lett, jövőbeni hidrogént{rol{si módszert, amelyek ma még 

a kutat{s t{rgy{t képezik. 

Hidrogént{rol{si Program az USA-ban 

A US DoE hidrogént{rol{sra ir{nyuló kutat{s-

fejlesztési (K+F) tevékenységei elsődlegesen az 

anyag-alapú és az alacsony nyom{sú hidrogén-

t{rol{si módokra ir{nyulnak. 

E kutat{sok alapvető célja, hogy a személyautók 

esetében elérhető legyen a 300 mérföldes, azaz kb. 

500 km-es hatót{v. Jelentős elv{r{s, hogy a t{rol{si 

körülmények, költségek, biztons{gi- és teljesítmény- 

jellemzők versenyképesek maradjanak a jelenlegi 

j{rművekhez képest. 2005 óta a hidrogént{rol{si te-

vékenységeket a „Nemzeti Hidrogént{rol{si Projekt” 

keretében végzik. E Projekt Kiv{lós{gi Központokat 

(Centers of Excellence, CoE), alapkutat{sokat és füg-

getlen projekteket foglal mag{ba, l{sd a 2. {br{n. A 

US DoE szervezetén belül az Energiahatékonys{g és 

Megújuló Energi{k (EERE) divízió, valamint a DoE 

Tudom{nyos Irod{ja koordin{lja, illetve t{mogatja 

ezeket a kutat{sokat. Olyan horizont{lis tématerüle-

tek, mint pl. a rendszeranalízis, és a környezetvé-

delmi kérdések, szintén a Nemzeti Hidrogént{rol{si 

Projekt részét képezik. 

2004 és 2009 között a Nemzeti Hidrogén T{rol{si 

Projektre kb. 150 millió USD összeget biztosítottak. 

A jelenlegi Kiv{lós{gi Központok (CoE) a követ-

kező h{rom hidrogént{rol{si területre fókusz{lnak:  

 on-board reverzibilis fém-hidridek 

http://www.youtube.com/watch?v=HJUGjXjZfPg
http://www.facebook.com/teamorcapecs
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 hidrogén szorbensek 

 kémiai elven működő hidrogént{roló anyagok, 

amelyek regener{l{sa {ltal{ban a j{rművön kívül 

történik. 

A Fém-hidrid Kiv{lós{gi Központ (CoE) olyan fej-

lett fém-hidrid t{rol{si elj{r{sokat igyekszik kidol-

gozni, mint pl. könnyű komplex hidridek, destabili-

z{lt kétkomponensű hidridek, fémközi hidridek, 

módosított lítium-amidok, és m{s, on-board regene-

r{lható (reverzibilis) hidridek. 

A Kémiai Alapú Hidrogént{rol{s Kiv{lós{gi 

Központ h{rom fő t{rol{si ir{nnyal foglalkozik: 

borohidrid és víz elegye, újszerű bór vegyületek, és 

az egyéb - bórvegyületektől eltérő - innovatív meg-

old{sok. 

A Hidrogén Szorpció Kiv{lós{gi Központ célja, 

hogy {ttörés jellegű hidrogént{rol{si elj{r{sokat fej-

lesszen ki nagy fajlagos felületű szorbensek [hibrid 

szén-nanocsövek, aerogélek, nanosz{lak, valamint 

fém-organikus v{zvegyületek (MOF) és elektromo-

san vezető polimerek] alkalmaz{s{val. 

Mindegyik, fent említett Kiv{lós{gi Központhoz 

jellemzően hét egyetem, 1-3 ipari partner, néh{ny 

szövetségi kutatólaboratórium tartozik. 

 
2. {bra: a DoE Hidrogént{rol{si Projektje. 

 Forr{s: US DoE EERE 

A Nemzeti Hidrogént{rol{si Projekt a fenti köz-

pontokon kívül független – vagy ink{bb horizont{-

lisnak tekinthető - kutat{si projekteket is mag{ba 

foglal, amelyek az ígéretes, új hidrogént{rol{sra al-

kalmas anyagokat és koncepciókat vizsg{lja: az off-

board (j{rművön kívüli) hidrogént{rol{shoz szüksé-

ges infrastruktúr{t, a hidrogént{rol{si tulajdons{gok 

szabv{nyos tesztelési-vizsg{lati elj{r{sait, az életcik-

lus alapú költségek vizsg{lat{t, a t{rol{s energia- 

hatékonys{gi kérdéseit, és az egyes t{rolórendszerek 

környezetvédelmi kérdéseit. 

Rendszerszintű célkitűzések a hidrogén t{rol{s{ra 

A Nemzeti Hidrogént{rol{si Projekt természete-

sen sz{mszerű célértékeket is tartalmaz a hidrogén-

t{rol{s vonatkoz{s{ban, amelyeket a DoE a U.S. 

Council for Automotive Research és m{s vezető 

energetikai és energetikai infrastruktúr{t üzemeltető 

cégek közreműködésével jelölt ki. A következőkben 

bemutatandó célok úgynevezett rendszer-szintű cé-

lok, melyek fogyasztói (értsd végfelhaszn{lói) igé-

nyeken alapulnak, valamint hasonló teljesítmény- és 

költségszinteket érhetnek el, mint a piacon jelenleg 

megtal{lható versenyt{rsaik. Jelen esetben a rendszer 

mag{ba foglalja: az üzemanyagtart{lyt, mag{t a t{ro-

ló közeget, a biztons{gi rendszereket, a szelepeket, a 

szab{lyozókat, a csővezetékeket, a tartókonzolokat, a 

szigetelést, a hűtőrendszert, és minden egyéb üzem-

egyensúlyi (balance-of-plant) komponenst is. 

A hidrogént{rol{sra az al{bbi rendszerszintű cé-

lokat fogalmazt{k meg térfogat- és tömegegységre is 

vonatkoztatva:  

 2015-re elérendő célok: 1,8 kWh/kg (5,5 m/m% 

hidrogén) és 1.3 kWh/L (0,040 kg hidrogén/L), 

 végső elérendő cél: 2,5 kWh/kg (7,5 m/m% hid-

rogén) és 2,3 kWh/L (0,070 kg hidrogén/L). 

Értelemszerűen maguknak a t{rolóközegeknek jobb 

gravimetrikus és volumetrikus energiasűrűségeket 

kell megvalósítaniuk, mint a fenti, rendszerszintű 

célokban foglaltak. (Az „m/m%” jelölés tömegsz{zalékot 

jelent.) 

Néh{ny példa a fejlett elj{r{sokra 

Visszatérve a technikai részletekhez, a kémiai ala-

pú hidrogént{rol{son belül sokat kutatott terület a 

bórvegyületek kémi{ja, péld{ul a n{trium-

borohidrid hidrolízise: 

NaBH4 + 2H2O = NaBO2 + 4H2 

A reakció vizes közegben, a pH v{ltoztat{s{val és 

kataliz{tor alkalmaz{s{val kontroll{lható, és igen 

tiszta hidrogént eredményez. Hab{r e t{roló közeg 

hidrogén megkötő képessége jelentős, és a hidrogén-

felszabadul{si reakció kinetik{ja kellően gyors, a 

borohidrid regener{ciója (a reakció megfordít{sa) 

csak a j{rművön kívül lehetséges, on-board módon 

nem. Emiatt a regener{l{s energiaszükségletét, a 

költségvonzatokat, és az életciklus szemléleten ala-

puló hat{sokat is intenzíven vizsg{lj{k. 

Új kémiai megközelítésnek tekinthető a könnyű 
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fém-hidridek (mint pl. Li-, Na-, Mg- hidridek) reak-

ciója metanollal vagy etanollal (alkoholízis). Ez ké-

nyelmes és könnyen szab{lyozható reakció, szoba-

hőmérséklet közeli viszonyok mellett is, de a regene-

r{l{s sajnos szintén csak off-board módon történhet. 

Egy m{sik kutatott, új kémiai alapú t{rol{s az 

ammónium-bor{nból történő hidrogénfelszabadít{s: 

NH3BH3   =   NH2BH2 +H2   =   NHBH + 2H2 

Az első reakció, amely 120oC alatt lezajlik, 6,1 

m/m% hidrogént szabadít fel, míg a m{sodik reakció 

amely ~160oC környékén megy végbe, 6,5 m/m% 

hidrogént eredményez. Az újabb kutat{sok azt mu-

tatj{k, hogy a hidrogén-felszabadít{s kinetik{ja és a 

szelektivit{s javítható, ha az ammónium-bor{t 

nanoszemcséket megfelelően mezopórusos hordozó-

ra viszik fel. 

A hidrogént{roló anyagok alkalmaz{s{n alapuló 

módszerek között a szén-alapú anyagok kutat{sa új 

és ígéretes terület, amelyen belül szintén több  

kutat{si ir{ny létezik: szén-

nanocsövek, aerogélek, 

nanosz{lak, vezető polime-

rek, stb. Itt sok esetben 

előny, hogy a regener{l{s 

on-board megoldható, de 

igen sok kutat{sra van még 

szükség ahhoz, hogy el 

lehessen jutni a piaci al-

kalmaz{sig.  

 

hidrogént{rol{s szén-nanocsövekben.  

Kép forr{sa: DoE 

A cikk forr{sa: 

- a US DoE Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Program 

Honlapja: www.hydrogen.energy.gov/storage.html 

- Energy Efficiency & Renewable Energy honlapja: 
www1.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/storage/ 

 

Energiat{rol{s (hidrogént{rol{s) innovatív módja: „power-to-gas” demo pro-

jekt az RWE-nél 

Jelen cikk is lényegében a - hidrogénen keresztül 

megvalósított – energiat{rol{sról szól. Hírlevelünk 

m{rciusi (2012/1.) sz{m{ban m{r hírt adtunk egy, az 

E.ON {ltal megvalósítani tervezett nagyon hasonló 

projektről, teh{t úgy tűnik, hogy Németorsz{gban e 

lehetőség foglalkoztatja a nagy energiaszolg{ltató 

cégeket. 

Most az RWE – egy m{sik vezető németorsz{gi 

energiav{llalat – döntött úgy, hogy megkezdi 

Ibbenbürenben egy „power-to-gas” demo projekt 

megvalósít{s{t[1], amelynek lényege, hogy a villamos 

energi{t vízbont{ssal hidrogénné, alakítj{k, és az így 

kapott hidrogént bet{pl{lj{k a földg{z h{lózatba. Az 

egyelőre kisléptékű létesítményben egy 100 kW-os 

(Ceram Hyd) elektroliz{ló fog működni, amely szél- 

és naperőművekből sz{rmazó, a villamos h{lózat 

{ltal pillanatnyilag fel nem vehető („többlet”) villa-

mos energi{t fogja vízbont{sra haszn{lni, és így {llít 

majd elő hidrogént. A keletkező hidrogént a region{-

lis földg{z h{lózatba fogj{k bet{pl{lni. A demo pro-

jekt 2013-ban kezdi meg működését, és a leírtak sze-

rint lényegében megújuló alapon termelt villamos 

energia „többletének” a t{rol{s{t és későbbi felhasz-

n{l{st teszi lehetővé. 

Dr. Joachim Schneider, az RWE illetékes vezetője  

elmondta, hogy szükséges az energiat{rol{si techno-

lógi{k fejlesztése a megújuló energiaforr{sok haszn{-

lat{nak terjedéséhez. A „power-to-gas” típusú meg-

old{sok komoly potenci{lt jelentenek a v{ltakozó 

módon rendelkezésre {lló és így villamos energi{t 

termelő megújuló energiaforr{sok sz{m{ra, mivel a 

g{zh{lózat igen jelentős t{rolókapacit{ssal bír.[1] 

Az ilyen jellegű megold{sok nyilv{nvaló előnye, 

hogy a meglévő infrastruktúr{t, nevezetesen a föld-

g{z h{lózatot haszn{lj{k, így jelentős költségmegta-

karít{s érhető el. Ellenérvként felvetik, hogy a hidro-

gén bekeverés (a földg{z h{lózatba) nem okoz-e pl. 

anyagszerkezeti problém{kat, vagy a végfelhaszn{lói 

eszközökben b{rmilyen problém{t. Nos, e tém{k 

kutat{s{ra valóban szükség van, de szakirodalmi 

adatok alapj{n néh{ny sz{zalék hidrogéntartalom 

nagy valószínűséggel nem okoz műszaki nehézséget, 

miközben a g{zh{lózat (pl. egy orsz{gos h{lózat) 

szintjén ez a néh{ny sz{zalék m{r igen jelentős t{ro-

l{si potenci{lt jelentene a hidrogén, illetve a megúju-

ló alapon termelt villamos energia (többlete) szem-

pontj{ból. Megjegyezzük, hogy a földg{z alkalmaz{-

s{t megelőzően, az 1950-60-as évektől Magyarorsz{-

gon és sz{mos m{s orsz{gban is elterjedt volt az ú.n. 

v{rosi g{z, amelynek kb. ~30 (V/V)%-a, azaz  

 

http://www.hydrogen.energy.gov/storage.html
http://www1.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/storage/
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nagyj{ból 1/3-a(!) volt hidrogén. Ha úgy tetszik, a 

hidrogénnek m{r ekkor volt h{ztart{si léptékű és  

igen kiterjedt lakoss{gi felhaszn{l{sa.  

[1] Forr{s: Berliner Morgenpost, 2012.10.23. 

 

Bemutatkozik új tagv{llalatunk, a Mebaterv 

Nemrégiben új v{llalati taggal bővült Egyesületünk, 

és imm{ron szok{sosnak tekinthető módon, rövid 

interjú keretében lehetőséget biztosítunk a bemutat-

koz{sra. Az al{bbiakban Major Ferenccel, a cég mű-

szaki vezetőjével készített beszélgetést adjuk közre. 

H.H.: Mi a Mebaterv Bt. alaptevékenysége és hogyan il-

leszkedik ebbe (rövid-, közép-, vagy hosszút{von) a hidro-

gén-technológia? 

A Mebaterv Bt. 2000 őszén alakult, csal{di v{llal-

koz{sú mérnöki tervezőiroda. A cégvezetés tagjai 

okleveles gépészmérnökök. Munkat{rsaink felsőfokú 

szakir{nyú végzettséggel, felelős műszaki vezetői és 

műszaki ellenőri képesítéssel és angol, német, olasz 

és rom{n nyelvtud{ssal rendelkeznek. Fő profilunk a 

mérnöki tevékenység, a tervezés és a műszaki veze-

tés az energiatakarékos, energiahatékony, környezet-

tudatos gépészeti és épületgépészeti megold{sokban. 

A legfontosabbnak az alternatív üzemanyagok és 

alternatív technológi{k folyamatos fejlesztését tart-

juk, így a hidrogén-technológi{ét is, mint egy kifeje-

zetten innovatív technológi{t és üzemanyagot. 

H.H.: Ha jól tudom, ön illetve cégük részt vett m{r több 

illetve többféle g{z üzemanyagkút tervezésében idehaza? 

Az elmúlt évtized sor{n - a hazai lehetőségeket fi-

gyelembe véve - az alternatív üzemanyag-

technológi{k terén elsősorban a g{züzemmel kapcso-

latosan végeztünk sz{mtalan feladatot a töltő{llo-

m{sok, így különösen LPG és CNG töltő{llom{sok 

tervezésében, kivitelezésben. 2008-ban lehetőség 

nyílt a hidrogénnel kapcsolatos üzemanyag felhasz-

n{l{s tanulm{nyoz{s{ra itthon és külföldön is. Né-

metorsz{gban és Olaszorsz{gban vettünk részt sz{-

mos konferenci{n a töltő{llom{sok kialakít{sa vo-

natkoz{s{ban. Németorsz{gban, Berlinben a v{rosi 

közlekedési v{llalat telephelyén több éve üzemel 

sűrített és cseppfolyós hidrogén töltő{llom{s is. A 

töltő a helyi autóbuszokat l{tja el, egy részük a 350 

bar nyom{sra sűrített hidrogént hagyom{nyos Otto 

motorban hasznosítja, m{s részük pedig tüzelő-

anyag-cell{s meghajt{sú. Mindkét v{ltozat igen nép-

szerű és kellő t{mogat{st élvez a lakoss{g körében, 

mivel környezetbar{t technológi{ról van szó. Olasz-

orsz{gban, Livorno közelében, az autóp{lya mellett 

megl{togattunk egy kísérleti töltő{llom{st, ahol a 

hagyom{nyos üzem-anyagok mellett LPG-t, CNG-t 

és komprim{lt hidrogént is lehetett tankolni. A hid-

rogént a töltő{llom{son elhelyezett szélturbin{k {ltal 

termelt villamos {ram segítségével, vízbont{ssal nye-

rik és kompresszorral sűrítik. Az így elő{llított 

üzemanyag teh{t tökéletesen környezetbar{t. 

A komprim{lt hidrogéntöltők kialakít{sa nagyon 

hasonló, mint a sűrített földg{zé. Itt is nagy nyom{sú 

sűrítéssel lehetséges a megfelelő mennyiségű üzem-

anyagot tankolni és azt ún. pufferekben t{rolni, hogy 

a tankol{s rövid időt vegyen igénybe. Mivel a két 

technológi{ban sok a hasonlós{g, sz{munkra is nagy 

lehetőség a hidrogén töltő{llom{s(ok) jövőbeni, hazai 

alkalmaz{sa a CNG technológia jelenleg m{r kiala-

kult, „kiforrott” alkalmaz{s{t követően. 

H.H.: Volt konkrét érdeklődés Magyarorsz{gon hidrogén 

üzemanyagkút létesítésére, tervezésére? 

2009-ben felmerült egy referencia hidrogén töltő-

{llom{s létesítése az egyik hazai erőmű területének 

közelében. A hidrogén elő{llít{sa az éjszakai {ram 

segítségével, vízbont{ssal történt volna. A töltő{llo-

m{s alapvetően 

alkalmas lett volna 

a hagyom{nyos 

üzemanyagok 

tankol{s{ra is. Így 

fontosnak tartot-

tuk a közforgalmi kísérleti {llom{s tanulm{nytervé-

nek elkészítését. Reméljük, hogy a közeljövőben 

konkrétumok is megvalósulhatnak. 

H.H.: Miért érezte fontosnak, hogy ne csak mag{nsze-

mélyként, hanem céges tagként lépjen be az MHT Egyesü-

letbe? 

Cégünk fontosnak tartja az egyesületi tags{got, 

hogy folyamatosan értesüljön a fejlesztési lehetősé-

gekről és újdons{gokról, hiszen ez{ltal lehetőségünk 

nyílhat feladatok elnyerésére és egy környezetbar{t 

üzemanyag technológia elterjesztésére. M{srészt a 

közös munka, a közös fellépés és „érdekérvényesí-

tés” nagyobb eséllyel v{lt ki kedvező elmozdul{st a 

szakmapolitikai döntéshozók, és érintett hazai nagy-

v{llalatok körében.                   www.mebaterv.hu 

http://www.mebaterv.hu/
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Új ipar{gi rekord: 121 MW-os megrendelés tüzelőanyag-cell{s rendszerre 

Az amerikai székhelyű FuelCell Energy Inc. novem-

berben jelentette be, hogy 121,8 MW-os kapacit{sú 

tüzelőanyag-cell{s rendszerre és kapcsolódó szolg{l-

tat{sokra kapott megrendelést a dél-koreai POSCO 

Energy nevű cégtől. Ez jelenleg messze a legnagyobb 

megrendelés a tüzelőanyag-cella ipar{g történetében. 

A több éves, ütemezett szerződés becsült piaci értéke 

181 millió USD. A POSCO Energy a legnagyobb füg-

getlen energiaszolg{ltató Dél-Kore{ban, és egyben a 

glob{lis piacon is meghat{rozó, POSCO acélipari cég 

le{nyv{llalata. 

A tüzelőanyag-cell{s rendszert a FuelCell Energy 

Inc. – Connecticutban tal{lható – Torrington-i üze-

mében fogj{k legy{rtani. A cég elnök-

vezérigazgatója, Chip Bottone szerint az ultra-

alacsony kibocs{t{sú és hatékony energiatermelő 

rendszerek Dél-Kore{ban tapasztalható nagyfokú 

piaci elfogadotts{ga modellként szolg{lhat a vil{g 

m{s régiói sz{m{ra is, mert ez a fejlesztéseket és 

munkahelyteremtést szolg{lja. Ezt az a tény is al{-  

t{masztja, hogy nemrégiben a POSCO Energy m{r 

bejelentette egy 58,8 MW-os tüzelőanyag-cell{s pro-

jekt megvalósít{s{t, szintén Dél-Kore{ban. Ez utóbbi 

rendszer tulajdonosai a Korea Hydro & Nuclear 

Power Co., a Samchully Co., a POSCO Energy és 

pénzügyi befektetők. A villamos energi{t a h{lózatra 

t{pl{lj{k, a tüzelőanyag-cell{kban keletkező hőt pe-

dig a v{rosi t{vfűtési rendszerben hasznosítj{k. 

A többéves, ütemezett szerződés lehetővé teszi a 

tüzelőanyagcella-gy{rtó cég sz{m{ra, hogy olyan 

méretgazdas{goss{got érjen el – egyéb megrendelé-

seit is figyelembe véve –, amely m{r pénzügyileg is 

nyereséges gy{rt{st és működést tesz lehetővé sz{-

m{ra. Az említett tüzelőanyag-cell{s rendszer (Direct 

FuelCell®) földg{zzal vagy biog{zzal működik, és 

így is ultra-alacsony kibocs{t{sú NOx, SOx, és ré-

szecske vonatkoz{s{ban. A FuelCell Energy imm{-

ron a vil{g 50 pontj{n, együttesen ~300 MW kapaci-

t{sú tüzelőanyag-cell{s rendszert üzemeltet. 

Forr{s: Fuel Cell Today, 2012.11.05. 

 

6 MW-os elektroliz{ló rendszer és egy hibrid erőmű Németorsz{gban 

Az Enertrag nemrégiben bejelentette, hogy h{rom 

darab, egyenként 2 MW-os, atmoszferikus nyom{sú, 

alk{likus elektroliz{lót sz{llít le egy meg nem neve-

zett ügyfelének. A cég le{nyv{llalata, az Enertrag 

HyTec GmbH kor{bban m{r telepített egy 600 kW-os 

atmoszferikus nyom{sú elektroliz{lót a németorsz{gi 

Prenzlau-ban. E kisebb rendszer (120 Nm3-H2/óra 

termelésével) értékes tapasztalatokkal szolg{lt a 

technológi{val kapcsolatosan, mert az így megszer-

zett tapasztalat és know-how tette lehetővé a cég 

sz{m{ra, hogy növelje a rendszer kapacit{s{t az ügy-

fél igényeinek megfelelő, összesen 6 MW-os értékre. 

Egy éven belül sikerült kifejleszteni a jelenlegi 2 MW 

egységteljesítményű berendezéseket, amelyek jelen-

leg a gy{rt{s-előkészítési f{zisban vannak. Ezen idő-

tartam lényegében a tízszeres kapacit{sú berendezés 

(nagys{grendi ugr{s) eléréséhez is elegendő volt. 

Az Enertrag HyTec GmbH az elektroliz{lóból 

egy magas nyom{sú verziót is fejleszt (60 bar nyo-

m{sú a kilépő hidrogénnel, amelyet maga a vízbon-

t{s reakciója szolg{ltat és nem kompresszor), és 

amely így közvetlenül képes lehet bejuttatni a hidro- 

elektroliz{ló rendszert, és mi lesz (ki lesz) a hidrogén 

 
Kép forr{sa: Fuel Cell Today 

gént péld{ul középnyom{sú g{zh{lózatokba. E pro-

totípust a Brandenburgi Műszaki Egyetem Hidrogén 

Kutatóközpontj{ban helyezték el. Az ilyen nagy-

nyom{sú berendezés nagy előnye, hogy elkerülhető 

a komprim{l{si munka, azaz egy energiaintenzív 

lépés elhagy{sa v{lik lehetővé.  

A szűkszavú sajtóközlemény itt sajnos véget ér 

és nem tartalmazza péld{ul azt az inform{ciót, hogy 

milyen rendszeren belül, milyen céllal telepítik e 

jelentős – vélhetően szintén rekord kapacit{sú –  
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végfelhaszn{lója. Ugyanakkor az Enertag honlapj{t 

böngészve igen érdekes projektre bukkanhatunk, 

amely a fejlesztések ir{ny{ra adhat utal{st. A meg-

adott linken a vil{g első, h{rmas-hibrid erőművének 

rövid bemutat{sa tal{lható, amely szélenergia (3 x 2 

MW), biog{z (g{zmotor) és (elektroliz{ló {ltal fejlesz-

tett) hidrogén „h{rmas{nak” együttműködését jelen-

ti, és egy 2011-ben, szintén a németorsz{gi Prenzlau-

ban üzembe {llított létesítményről van szó. A h{rmas 

hibrid megold{s villamos energi{t, hőt és üzem-

anyagot szolg{ltat. Jelen esetben az üzemanyag a 

hidrogént jelenti, de az időszakosan „feleslegben” 

lévő szélenergi{ból elő{llított hidrogén a biog{zhoz  

keverve a g{zmotorban is elégethető, ha nem kerül 

felhaszn{l{sra üzemanyagként, és esetleg éppen 

csúcsidőszak van, amikor minél több villamos ener-

gia kiad{s{ra lehet szükség. E h{rmas hibrid megol-

d{s nagyrészt kiküszöböli a megújuló energiaforr{s-

ok – jelen esetben a szélenergia – v{ltakozó módon 

történő rendelkezésre {ll{s{t, a „fluktu{ló” energia-

termelést. A hibrid erőmű, ak{r „alaperőmű jelleg-

gel”, ak{r menetrendtartó, ak{r csúcserőmű jelleggel 

képes lehet működni, attól függően, hogy milyen 

célfüggvény szerint kív{nj{k üzemeltetni. A hibrid 

erőmű projekt leír{sa itt tal{lható – a szerk.: 

www.enertrag.com/projektentwicklung/hybridkraftwerk.html 

Forr{s: Fuel Cell Today, 2012.11.23. 

 
A Prenzlau-i hibrid erőmű alapkő letétele 2009-ben, Angela 

Merkel német szövetségi kancell{r, valamint  

Brandenburg miniszterelnöke jelenlétében. 

Kép forr{sa: h2euro.org 

 

A hibrid erőmű működési blokksém{ja. Kép forr{sa: 
www.enertag.com/projektenwicklung/hybridkraftwerk.html  

  

Újabb t{mogat{si rendszer mikro-kogener{ciós technológi{kra 

Hírlevelünk kor{bbi sz{maiban m{r besz{moltunk 

róla, hogy Németorsz{g, Nagy-Britannia, és Viktória 

[llam (Ausztr{lia) is kötelező {tvételi rendszert ve-

zetett be az utóbbi 1-1,5 évben a mikro-kogener{ciós 

(μ-CHP) technológi{k alkalmaz{s{nak t{mogat{s{ra, 

amelyekbe minden esetben explicit módon a tüzelő-

anyag-cell{s technológi{k is benne foglaltattak. A 

mikro-kogener{ciós megold{sból a „mikro” kifejezés 

– orsz{gtól függően – a h{ztart{si léptéktől (1-2 kWe) 

{ltal{ban az 50 kW-ig terjedő teljesítménytartom{nyt 

jelentette, mint t{mogatható rendszert. Az idei évtől 

kezdve a legnépesebb (18 milliós) német szövetségi 

{llam, Észak-Rajna-Vesztf{lia is t{mogat{si (a beru-

h{z{si költséget részben t{mogató) rendszert vezet 

be az 50 kW-n{l kisebb, magas hat{sfokú kogener{ 

ciós technológi{kra, melyeket mag{nszemélyek és 

energiaszolg{ltatók is igénybe vehetnek, bizonyos 

feltételek mellett. Ez az azonnali hat{llyal induló és 

2017-ig hat{lyos t{mogat{si rendszer is felhaszn{lha-

tó explicit módon tüzelőanyag-cell{s μ-CHP techno-

lógi{k beszerzésére. Ezen Észak-Rajna-Vesztf{lia-i - 

azaz szövetségi {llami szintű t{mogat{si rendszer 

kiegészítheti az orsz{gos szinten m{r meglévő t{mo-

gat{si rendszert, amely Németorsz{gban m{r műkö-

dik, és amelyről Hírlevelünk 2012/2. (júniusi) lap-

sz{m{ban adtunk hírt. A t{mogat{s mértéke külön-

böző lehet az egyes μ-CHP technológi{kra, attól füg-

gően, hogy mekkora a hat{sfokuk, innov{ciós jelle-

gük, és a karbon-megtakarít{si potenci{ljuk. 

Forr{s: Ceramic Fuel Cell, 2012.10.29. Market 

Announcement;  http://www.cfcl.com.au/  

http://www.enertrag.com/projektentwicklung/hybridkraftwerk.html
http://www.enertag.com/projektenwicklung/hybridkraftwerk.html
http://www.cfcl.com.au/
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V{llalati integr{ció energiatechnológi{k (köztük TC-k) közös gy{rt{s{ra 

A Mitsubishi Heavy Industries (MHI) és a Hitachi 

novemberben meg{llapod{st kötött, mely szerint 

bizonyos energiatechnológi{k terén a jövőben integ-

r{lj{k üzleti tevékenységeiket és közösen működtetik 

ezeket. Közös v{llalatukat 2014. janu{r 1-én alapítj{k, 

a MHI 65%-os, és a Hitachi 35%-os részesedésével.  

E közös v{llalat g{zturbin{kat, kaz{nokat, és 

tüzelőanyag-cell{kat fog gy{rtani. Az integr{ció 

azért jön létre, hogy kihaszn{lhass{k a glob{lis pia-

cok bővülésének előnyeit, melyet főként Kína és m{s  

feltörekvő piacok, valamint az egyre fontosabb{ v{ló 

környezetvédelmi megfontol{sok gerjesztenek. A két 

cég erősségeit így egyesíteni tudj{k, ez{ltal verseny-

képesebbek lehetnek – különösen m{s jap{n – cégek-

kel szemben, melyek szintén [zsia villamos energia 

termelő technológi{k ir{nti, egyre növekvő igényei-

ből fakadó piaci megrendelések elnyerését tervezik. 

Forr{s: BBC és Mitsubishi Heavy Industries, 

2012.11.29.    www.bbc.co.uk/news/business-20551428  

  

Sandy és a tüzelőanyag-cell{k – US DoE blog 

E szokatlannak tűnő címet az USA Energiaügyi Hi-

vatal{nak (US Department of Energy, DoE) friss 

blogja ihlette, amely a Sandy hurrik{n és a villamos 

energia termelő berendezések „kölcsönhat{sa” kap-

cs{n íródott, és igen tanuls{gos a megbízhatós{g 

szempontj{ból egy olyan „fiatalnak sz{mító” techno-

lógia esetében, mint a tüzelőanyag-cella. 

A Sandy Hurrik{n alatt a tüzelőanyag-cell{k 

igen fontos szerepet j{tszottak abban, hogy szünet-

mentes t{pegységként működve villamos energi{t 

biztosítsanak a mobil h{lózat b{zis{llom{sainak, és 

ez{ltal lehetővé tegyék a mobil kommunik{ciót a 

természeti katasztrófa {ltal érintett New York, New 

Jersey és Connecticut {llamokban. 

Az Altergy cégnek több mint 60 tüzelőanyag-

cell{ja működött szünetmentes {ramforr{sként a 

Sandy {ltal közvetlenül érintett területen tal{lható 

mobil b{zis{llom{sokon. Míg sz{mos, szünetmentes 

t{pegységként dízel aggreg{tort, prop{nt, vagy ak-

kumul{tort haszn{ló b{zis{llom{st k{rosított a hur-

rik{n, addig a tüzelőanyag-cell{val működő b{zis{l-

lom{sok mindegyike működni tudott – ez{ltal lehe-

tővé téve a mobil h{lózat haszn{lat{t. 

Egy m{sik tüzelőanyag-cella gy{rtónak, a UTC 

Power nevű cégnek több mint 20 tüzelőanyag-cell{s 

egysége működött New England és New York Sandy 

{ltal érintett területein. E 400 kW-os rendszerek fo-

lyamatosan tudtak villamos energi{t szolg{ltatni 

különböző épületeknek (pl. élelmiszer {ruh{z tudott 

ez{ltal működni). Mindössze egy ilyen tüzelőanyag-

cell{s rendszer {llt le ideiglenesen, és ez esetben is a 

hiba az üzemegyensúlyi komponenseknél (balance of 

plant, BoP) történt, és nem mag{ban a tüzelőanyag- 

cell{ban; és e berendezést, is javít{sa ut{n azonnal 

sikerült újraindítani. 

 
Tüzelőanyag-cell{s szünetmentes {ramforr{s,  

hidrogén palackokkal. Kép forr{sa: US DoE 

Miért működtek a tüzelőanyag-cell{k ilyen 

megbízható {ramforr{sként a természeti katasztrófa 

idején is? A tüzelőanyag-cell{k addig képesek mű-

ködni, amíg az üzemanyag ell{t{suk ({ltal{ban hid-

rogén vagy metanol) rendelkezésre {ll. A hidrogén-

nel üzemelő tüzelőanyag-cell{k ak{r napokig képe-

sek működni, mielőtt hidrogéntart{ly cseréje (vagy 

{tejtése) szükségessé v{lna, a t{rolótart{ly méretétől, 

vagy ezek sz{m{tól függően. Hab{r a dízel  

http://www.bbc.co.uk/news/business-20551428
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gener{torok szintén hosszú üzemidővel képesek 

működni, a belső égésű motorjaikban több mozgó 

alkatrész van, mint a tüzelőanyag-cell{kban és több 

kézi (személyes jelenlétet igénylő) karbantart{si mű-

veletet igényelnek, mely utóbbi egy természeti ka-

tasztrófa idején {ltal{ban nem kivitelezhető. Ilyen 

esetekben a dízel üzemanyag elérhetősége, pótl{sa 

ugyancsak problém{s lehet. Egy m{sik előnye a tüze-

lőanyag-cell{s rendszernek a t{volról történő moni-

toring és szab{lyoz{s lehetősége, amely biztosítja a 

készenléti (standby) üzemmódot és a gyors v{lasz-

időt, amely utóbbi szintén kritikus tényező lehet. 

A DoE elkötelezett az innovatív, környezetkí-

mélő energiatechnológi{k fejlesztése mellett és az 

ilyen ir{nyú erőfeszítések keretében beruh{z tüzelő-

anyag-cell{s technológi{kba is. Néh{ny hete egy új 

DoE tanulm{ny került publik{l{sra, „Útiterv a keres-

kedelmi sikerhez: a Tüzelőanyag-cella Technológiai Prog-

ram {ltal t{mogatott technológi{k és termékek”[1] címmel, 

amely sz{mot ad a DoE ez ir{nyú erőfeszítéseinek 

sikeréről. E tanulm{ny meg{llapítja, hogy 360 hidro-

gén és tüzelőanyag-cell{s (HTC) technológi{ra el-

nyert szabadalom, 35 kereskedelmi forgalomba ke-

rült termék, és 65 „feltörekvő” HTC technológia 

sz{rmazik közvetlenül a DoE egyik szervezetének 

(Office of Energy Efficiency and Renewable Energy) 

t{mogat{s{ból. Az elsődleges elemzések azt mutat-

j{k, hogy ezen – DoE {ltal t{mogatott – HTC techno-

lógiai fejlesztések létrehoztak vagy megtartottak kö-

zel 300 munkahelyet, a 2011 októbere óta eltelt idő-

szakban. 

A DoE t{mogat{s{val több mint 700 darab – 

szünetmentes {ramforr{sként („back-up”) szolg{ló – 

tüzelőanyag-cell{s rendszer került telepítésre eddig. 

Ezek jól haszn{lhatóak pl. kórh{zakban, kritikus 

kommunik{ciós h{lózatokban, vízműveknél, stb. 

Az ilyen célzott demonstr{ciós projektek segítik 

a TC-k terjedését, elősegíthetik a méretgazdas{gos 

gy{rt{s létrejöttét, és a technológia költséghatékony-

s{g{t, mely tényezők végül a gyorsabb piaci adapt{-

ciójukat eredményezik. 

 
Korm{nyzati megrendelések becsült hat{sa a back-up  

tüzelőanyag-cella {rakra. Ábra forr{sa: DoE 

E sikeres projektek azt eredményezték, hogy kü-

lönböző v{llalatok tov{bbi 1300[2] tüzelőanyag-cell{s 

vészhelyzeti back-up rendszer beszerzését valósítot-

t{k meg, imm{ron a DoE t{mogat{sa nélkül. Ez m{r 

lassan valódi piacform{ló erőnek tekinthető! 

Példaként néh{ny cég[2], amelyek tüzelőanyag-

cell{s „back-up” rendszert alkalmaznak, vagy be-

szerzését tervezik: AT&T, Hutchinson Indonesia 

Telecom, Pacific Gas & Electric, Pennsylvania 

Statewide Radio Project, T-Mobile, Time Warner 

Cable, Union Pacific Railroad, Wireless TT Info 

Services.  

Forr{s: DoE blog 

 http://energy.gov/articles/calling-all-fuel-cells  

[1] http://apps1.eere.energy.gov/news/progress_alerts.cfm/pa_id=812 

[2] http://hydrogen.energy.gov/pdfs/12013_industry_bup_deploys.pdf 

   

CE jelölés tüzelőanyag-cell{s rendszeren 

Az Elcore 2400 jelű mikro-koner{ciós tüzelőanyag-

cell{s rendszer megszerezte a CE minősítést, amely 

igazolja a G{zkészülékek Ir{nyelvnek való megfele-

lést, és ez{ltal a termék készen {ll az EU piacain tör-

ténő értékesítésre. A mikro-kogener{ciós tüzelő-

anyag-cell{s rendszer – kereskedelmi - {ra kevesebb 

mint 9000 € lesz. A „hagyom{nyos” tüzelőanyag-

cell{s μ-CHP rendszerek, amelyek a hagyom{nyos 

g{zkaz{nok kiv{lt{s{ra terveznek 0,7-1,5 kW elekt-

romos teljesítménytartom{nyba esnek. 

Ezzel szemben az Elcore2400 mindössze 300 W telje-

sítményű, viszont kiz{rólagos célja, hogy egy {tlagos 

német h{ztart{s – villamos - alapterhelését tudja ki-

elégíteni, a meglévő hagyom{nyos kaz{n kiegészíté-

seként működjön. A berendezés teh{t nem csúcsigé-

nyek kielégítésére vagy a h{lózatra való visszat{pl{-

l{s célj{t szolg{lja; viszont az alacsony teljesítmény-

nek köszönhetően az {r is – viszonylag – „alacsony”. 

Forr{s: Fuel Cell Today (2012.10.09.) 
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