Mayer Zoltán:
Kölcsönös előnyök lehetősége az alternatív üzemanyag-infrastruktúra
és a (közlekedési célú) megújulók között
valamint
a hidrogén-technológiák egyes biztonsági kérdései.
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Közlekedé
zlekedési cé
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A megújuló energia irányelv (RED, 2009/28/EC) és ebből következően a
Nemzeti Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv három
területre fókuszál.
A megújuló energia arányok általános célkitűzése (2020):
- EU: 20%
- Magyarország (RED): 13% (min.)  vállalt (MEHCsT): 14,65%
Az általános vállalás 3 részterületre oszlik:
1) megújuló hő („hűtés / fűtés”)
2) megújuló villany
3) megújuló közlekedési (10%
közlekedési megújuló részarány
egységesen minden EU
tagállamra 2020-ra)

Közlekedési célú bioüzemanyag-felhasználás

Forrás: KSH, 2014
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Miből lesz, miből lehet a 10% közlekedési megújuló?
RED és bioüzemanyag korm.rend. alapján (343/2010. (XII.28.) Kr.)
„Bioüzemanyagnak” minősülnek:
- bioetenol
- biodízel
- biobutanol
- bio-DME
- bio-MTBE

„agroagro-üzemanyagok”
zemanyagok”
(termesztett)
KÖZISMERTEK

- biogáz
NEM KÖ
KÖZISMERTEK
- biohidrogén
-…stb…
- megújuló villany (nem explicit felsorolt,
de a bioü
bioüzemanyag ará
arányban figyelembe
vehető
vehető)

A közlekedési célú megújulóban NEM CSAK az agro-üzemanyagok
(bioetanol, biodízel) számolhatók el - már jelenleg sem.
A RED kidolgozásának időpontjában csak agro-üzemanyagokkal
gondolták sokan elérni a közlekedési megújulós részarányt.
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Miből lesz, miből lehet a 10% közlekedési megújuló?
A hatályos, hazai Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv szerint (bár mára ez meghaladottá vált):

= cca. 22 PJ = 6100 GWh

v.ö: pl. szélenergia termelés (2020): 1545 GWh/év
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Miből lesz, miből lehet a 10% közlekedési megújuló?
A időközben kételyek is megjelentek agro-üzemanyagok magasabb
arányának megvalósíthatóságával kapcsolatosan
(élelmiszerárak? CO2- és energiamérleg? biodiverzitás? stb.)
Meglehetősen komplikált terület: fenntartható módon termesztett
bioüzemanyag számolható el (RED Irányelv kb. 47 oldal): számítási
mód, nyomonkövetés, igazolás, stb.
Szigorodó
Szigorodó követelmé
vetelmények a fosszilis kompará
komparátorhoz ké
képest (Ü
(ÜHG kibocsá
kibocsátás g/MJ): 35% 20102010-ben; 50% 2017; 60% 2018 utá
után

RED időközi jelentések: a legtöbb EU tagállam teljesíti (túlteljesíti)
a megújuló hő és villany időközi részarány-vállalásait, de kb. 20+
MS nehézsége van a közlekedési megújulós részarány kielégítésével
Amennyiben agro-üzemanyagokkal nem oldható meg a bioüzemanyagarány, akkor az „innovatív bioüzemanyagok” jelentősége
felértékelődik:
megújuló villany, biometán (biogáz), megújuló hidrogén.
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Mikor lesz 10% (vagy több) közlekedési megújuló?
2020-ig az „innovatív” bioüzemanyagok (biometán, megújuló villany,
megújuló hidrogén) aránya várhatóan még nem lesz „érzékelhető”, DE:
RED II (2020-2030) kidolgozása folyamatban van:
- 2030-ra 27% a megújuló energia célkitűzés,
- ehhez várhatóan ~14-16% közlekedési megújuló kell* * www.ec.eurpa.eu/energy
Időközben Mo-n: „be lett fagyasztva” 2018. végéig a bioüzemanyag
részarány 4,9%e-ban (benzin, dízel egyaránt). Büa.Kr módosí
dosítása: 387/2015. (XII. 8.) Korm.
Korm. r.
Fontos, hogy energiatartalomban kell érteni; de né
néha haszná
használatos mé
még a té
térfogatará
rfogatarány (V/V)% is.

Mindez alkalmas járművek, hajtásláncok nélkül – természetesen –
nem megy,de az autógyártók is fejlesztenek...

G-tron

E-tron

H-tron

Kép: Audi AG.
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2014/94/EU Irányelv (AFD)
az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről
„Alternatív üzemanyagnak” minősülnek (2 cikk):
- villamos energia,
- földgáz, beleértve a biometánt, CNG és LNG formában, valamint
a cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG),
- szintetikus és paraffinos üzemanyagok,
- a 2009/28/EK irányelv (2) cikkének i) pontjában meghatározott
bioüzemanyagok, (= „bioüzemanyagok”: a biomasszából
előállított folyékony vagy gáz halmazállapotú, a közlekedésben
használt üzemanyagok),
- hidrogén
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Hidrogénhez kapcsolódó előírások az AFD Irányelvből
3. Cikk (1): Minden tagállam nemzeti szakpolitikai keretet fogad el
a közlekedési ágazatban az alternatív üzemanyagok piacának
fejlesztésére és a kapcsolódó infrastruktúra kiépítésére vonatkozóan.
3. Cikk (7): A tagállamok 2016. november 18-ig értesítik a Bizottságot
nemzeti szakpolitikai keretükről.
5. Cikk (1): A tagállamok, amelyek úgy döntenek, hogy a nemzeti
szakpolitikai kereteikbe felveszik a nyilvánosan hozzáférhető
hidrogén-töltőállomások létesítését, biztosítják, hogy 2025.
december 31-re megfelelő számú ilyen töltőállomás álljon
rendelkezésre ahhoz, hogy biztosított legyen a hidrogénüzemű –
köztük az üzemanyag-cellás – gépjárművek közlekedése az érintett
tagállamok által meghatározott hálózatokon belül, adott esetben
beleértve a határokon átnyúló kapcsolódásokat is.
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Hidrogénhez kapcsolódó előírások az AFD Irányelvből (folyt.)
5. Cikk (2): A tagállamok biztosítják, hogy a 2017. november 18-át
követően létesített vagy felújított, nyilvánosan hozzáférhető hidrogéntöltőállomások megfeleljenek a II. melléklet 2. pontjában foglalt
műszaki előírásoknak. (ISO szabványok.)
- a hidrogén infrastruktúra tehát nem kötelező AFD elem (de ajánlott)
- kötelező HRS szám nincs előírva (Hydrogen Refueling Station)
- a TEN-T hálózat – a többi alternatív üzemanyaghoz hasonlóan komoly előnyt fog élvezni
- kezdetben cél lehet az egyszerű demonstrálás, hogy a technológia
valóban működik, biztonságos, tapasztalatszerzés, stb.
- közép és hosszabb távon többszörös hasznú intézkedésként célszerű
megvalósítani: i) közlekedési megújulók, ii) energiatárolás,
iii) VER kiszabályozás, iv) dekarbonizáció, v) levegő- és zajvédelem
• FCH-02.10-2014: Központi, nagy teljesítményő elektrolizáló megvalósíthatóságát szolgáló demonstráció, amely villamos
rendszerszintő szolgáltatásokat is nyújt és hidrogén ellátást, disztribúciót is biztosít („multiple high value markets”
markets”).
• FCH-02-7-2016: Gyors válaszidejő, nagyléptékő elektrolízis üzem demonstrációja, amely villamos hálózati szolgáltatásokat
nyújt és hidrogént állít elı.
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Hidrogénhez kapcsolódó előírások az AFD Irányelvből (folyt.)
10. Cikk (1): minden tagállam 2019. november 18-ig, majd azt követően
háromévente jelentést nyújt be a Bizottságnak a nemzeti szakpolitikai
keretük végrehajtásáról.
I.
mellékelt: a tagállami jelentés tartalma
…
4. Kutatás, technológiafejlesztés és demonstráció:
Az alternatív üzemanyagokra irányuló kutatás, technológiafejlesztés
és demonstrációs projektek támogatására elkülönített,
üzemanyagok és közlekedési módok szerint differenciált éves
költségvetés.
…
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Üzemanyag töltőállomások – a JÖVŐ: multi-energia töltőállomások ?!
Tulajdonképpen jelenleg is léteznek, alakulnak: - benzin, dízel
- LPG
- E5, E85, E10 (bio-etanol)

hidrogén

Képek forrása: FCH JU

- CNG, LNG
- villamos energia
- hidrogén

Berlin , átadási ceremónia, 2014. szept. Kép: NOW GmbH.
TOTAL Deutschland GmbH, Daimler AG , Linde AG, RWE Effizienz GmbH, Federal Ministry of Transport
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Hidrogén biztonság
Két megközelítésben:
1)
2)
1)

„hagyományos” megközelítés (fizikai, kémiai tulajdonságok)
egy tágabb szemléletmód alapján
A hagyományos megközelítés

a) A biztonság relatív: a jelenlegi energiahordozók is veszélyesek.
- USA: tankolás (évente): ~7400 tőz, 2 halott + 70 sérülés, 18 millió USD kár;
- USA: elektromos baleset (évente): 38300 tőzeset, 248-400 halálos, 1184 sérülés, 668 m USD kár;

Úgy tűnik, a társadalom mégis
elfogadja ezen kockázatokat!
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LDL/LFL: 4,5-szeres

Hidrogén biztonság:

Igen széles
tartomány, DE:

LDL/LFL: 1,2-szeres
LDL/LFL: 1,1-szeres

összehasonlításban érdemes vizsgálni (pl. földgáz, propán, benzin)

Forrás: Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques. New energy, new hazards ? The hydrogen scenario.

A hidrogén kb. 14-szer könnyebb a levegőnél.
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A hidrogén:
- nem ÜHG hatású (ví
(vízgő
zgőz ∅); zéró lokális kibocsátás: légszennyezők
- nem toxikus, nem rákkeltő, nem radioaktív (trí
(trícium ∅)
- égése: igen csekély sugárzó hő (v.ö.: nem gyújtja fel a környezetét)
- égésterméke sem toxikus (v.ö.: tűzesetek füstmérgezése)
- nem környezetkárosító; visszamaradó környezetszennyezést nem okoz
- Σ: veszélyes, de nem veszélyesebb mint egyéb energiahordozóink
2010. Mexikói öböl
Deepwater Horizon

„Tájkép” az ExxonValdez után

forrás: Dıry Zs.

Major tanker spils since 1970

olajpala bányászat Romániában.
Forrás: Magyar Energetika
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Hidrogén: egy meglévő, kiterjedt iparág jelenleg is
- H2: sok évtizedes ipari használat (itthon pl. Sz.batta, K.barcika, T.újváros…)
- 1500+2000+ km H2 ipari vezeték, és közúti szállítás jelenleg is

- jelenleg kb. világszinten 60 – 70 Mt/év hidrogén előállítás (vegyipar)
- finomítók, ammóniagyártás; de pl. hűtőközegként is használatos (Paks)

Houstontól New Orleans-ig húzódó, összesen 600 mérföld (960 km) hosszú
hidrogén-vezetékrendszer (finomítók, petrolkémiai üzemek; 33,9 millió m3/nap)

Képek forrása: airproducts.co.uk

Hidrogén vezeték fektetése a
Mexikói öböl közelében

Hidrogén tartálypark a
Paksi Atomerőműben

forrás: PA Zrt.
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Energetikai és közlekedési célú alkalmazások (pé
(példá
ldák aká
akár belvá
belvárosi kö
környezetben)
Európa jelenlegi legnagyobb H2töltőállomása: belvárosi környezetben,
1 MW elektrolizáló teljesítménnyel.

Hidrogén tüzelıanyag-cellás szünetmentes
tápegység hidrogén ellátása
Magyarországon

Kép: CEP project

London (kép: CHIC)
kép: Bucsy György (T-Mobile)

Madrid
HTC busz töltőállomás,
Skócia
kép: Enertag

Power to Gas projektek, már jelenleg
is 2-6 MWe elektrolizáló kapacitással

Berlin (kép: CEP project)
kép: Aberdeen City Council
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Egyéb, „mobilitáshoz” kapcsolódó alkalmazási területek
(korai piac): HTC alapú anyagmozgatás
Mercedes-Benz US International Inc. (Kalifornia, USA)
~200 db HTC targoncaflotta egyetlen telephelyén
14 db telephelyi hidrogén diszpenzer
BMW: Spartanburg (South Carolina, USA)
230 db HTC targoncaflotta egyetlen telephelyén
8 db telephelyi hidrogén diszpenzer

A világon jelenleg:
~1,5-2 millió alkalom (!)
hidrogéntankolás/év

biztonságosan
kép: US FC Council

kép: autoblog.com
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Hidrogén biztonság: szervezeti háttér, képzések , tananyagok
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2) biztonság egy még tágabb kitekintésben
- az EU közlekedési szektora jelenleg 94%-ban olajra alapul, és ebből
kb. 90% import szükséges
- Magyarország jelenleg GDP-je 6 %-át költi energiaimportra, ami az uniós
átlag kétszerese! (Forrás: Európai Bizottság: 2016. évi országjelentés – Magyarorazág. SWD(2016) 85 final.)
- az import energiahordozókra fordított összeg
„kiáramlik” az adott régióból, országból.
Egy elöregedő társadalomban ez a valódi
kockázat!
- a közlekedés elektrifikációja  iparfejlesztési
hatások, IDEJÉBEN; különben piacvesztés,
munkahelyek elvesztése (jórészt függetlenül attól, hogy BEV vagy FCEV járművek
formájában valósul meg e tendencia)

Illusztráció. Kép: Zala Magye Online

- az elektromos hajtásláncok világában mi történik a - hazai - kipufogó,
adagoló, olajszűrű, kuplung gyártókkal, stb, stb.? Kockázat / lehetőség

Köszönöm a figyelmet!

www.hfc-hungary.org

mayer.zoltan@hfc-hungary.org

