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Az üzemanyagelem piaci elterjedésére
még várni kell

Tárgyszavak: üzemanyagelem; típusok; gyártók; árak.

Az üzemanyagelemeket sokféle alkalmazáshoz fejlesztették ki, mint pl.:
gépjárművek, mobiltelefonok, laptop számítógépek, tartalék áramforrások, ott-
honi energiaellátó rendszerek, kereskedelmi és ipari felhasználások, mikro
CHP (CHP – co-generation heating plant – összekapcsolt hő- és áramterme-
lés), országos hálózati áramellátás stb.…

2005-re az üzemanyagelemek felhasználása világviszonylatban elérheti
akár az 1000 MW/év-et is.

1500 USD/kW-tal számolva ez 1,5 Mrd USD-t jelent évente. Az ebben
rejlő csábító lehetőségek ellenére a gyártók mindebből csak évek múlva húz-
hatnának hasznot.

Egy bizakodó fejlesztői cég szerint az érintett vállalatok 2006-ig nyeresé-
gessé válhatnak, 2010-re pedig 4–10 Mrd USD-s piaci részesedésre számíthat-
nának. De egyáltalán nem biztos, hogy az előre megjósolt profit még ebben az
évtizedben megjelenik. Az üzemanyagelem köztudottan környezetbarát, de ke-
reskedelmi sikere végső soron az ártól, megbízhatóságtól és hosszú élettartam-
tól függ – alapvetően arról van szó, hogy a fejlesztők mennyi idő alatt képesek
megbízható rendszereket kellő mennyiségben legyártani.

A négy legfőbb üzemanyagelem típus a fejlesztési lépcső különböző fo-
kain áll, egyeseket már piacra dobtak, de mások még mindig fejlesztés vagy
kipróbálás alatt állnak. Minden egyes típusnak megvannak az erősségei és
gyengéi, de az elkövetkezendő évekre valószínűsíthető piaci regresszió hatá-
sára a legvonzóbb terméket előállító cég előtérbe kerül.

Az árak csökkentése
A hagyományos energiatermelési módszerekkel összehasonlítva kiderül,

hogy az üzemanyagelem legnagyobb problémáját a beruházási költségek jelen-
tik. A kereskedelmi forgalomban lévő foszforsavas elemek ára 4500 USD/kW,
azonban más típusú elemek előállítási költsége ennek 3–4-szerese.

A 90-es évek végén a vállalatok 2001-re 1500 USD/kW, 2004-re
500 USD/kW összköltséggel számoltak, amit egyedül a foszforsavas elem kö



zelít meg, a többi még mindig 10 000–20 000 USD/kW–os ártartományba tar-
tozik. Az emberek vásárlókedvének felkeltése a cégek piaci szemléletének
megváltozását kívánja meg. Az üzemanyagelemek tervezésekor a cél nem a
nagy teljesítményű erőművekkel való versengés, a verseny az elektromos
áram mint szolgáltatás árában rejlik. Azokon a sűrűn lakott részeken, ahol a
profitorientált áramellátás további kiterjesztését a zsúfoltság akadályozza és
ahol a környezetvédelem nem engedi hagyományos áramfejlesztés kiépítését,
győztesként az üzemanyagelem kerülhet ki.

Ha a FuelCell Energy 2004-re eléri a tervezett évi 400 MW-os gyártóka-
pacitást, akkor elérheti az 1500–1800 USD/kW-os költségtartományt. 20 éves
élettartam, 5 évenkénti felújítás, 14 USD/MWh és 10–12%-os pénzköltség
mellett az elektromos áram kWh-ként 5–6 centbe kerülne, ami már verseny-
képesnek számít. A Siemens üzemanyagelemmel foglalkozó részlege azon az
állásponton van, hogy az elemek kiegészíthetik, de nem helyettesíthetik a
meglévő energiatermelést. Ez a részleg 5kW-10MW teljesítményigényű alkal-
mazásokhoz szilárd oxidon alapuló elemeket fejleszt, és egy üzemet épít,
hogy 2006-ra elérjék a 100MW/év-es termelési szintet. Szerintük a minőséget
és biztonságot nyújtó üzemanyagelem csakis 6–10 cent/kWh-s fogyasztói ár
mellett kerülhetne előtérbe a jelenlegi 15 cent/kWh-s ár helyett, de ennek el-
érésére még várni kell. A technológia területén még mindig van mit fejleszteni,
de igazán csak a termelési mutatók javulása járulhat hozzá a költségcsök-
kentéshez.

A Siemens és a FuelCell Energy üzemeinek megnyitásával, a tömeg-
gyártás révén a termelést növelni tudják. Nem mindenki van meggyőződve a
„dobd piacra és megteremtődik a kereslet” filozófia érvényességéről. A PC25
típusú foszforsavas eleMtömeggyártásra történő átállásával a UTC Fuel Cells
nem ért el jelentősebb árcsökkentést, ezért a PEM (Proton Exchange
Membrane) elemek esetében más utat kell kijelölni. Szándékuk szerint a
nagyszolgáltatókkal szerződve, és az automatizált gépgyártás példáját követ-
ve a tervezett 150 kW-s egység árát 2004-ig 1500 USD/kW-ra tudnák csök-
kenteni. Kíváncsian várják az egymás mellé felsorakozó PEM-elemek fejlesz-
tésével foglalkozó cégek egyéni próbálkozásait.

Csak találgatni lehet, de úgy tűnik, hogy az ipari és kereskedelmi fel-
használás szempontjából a legfigyelemreméltóbb a 200–300 kW-os teljesít-
ménytartomány. A FuelCell Energy-nél kezdetben 3 méretben (300 kW; 1,5
MW;
3 MW) dobnának piacra rendszereket, arra számítva, hogy az eltérő igényeket
így kielégíthetik. A kereslet felmérése után elsőként szeretnének berobbanni a
piacra, megelőzve a konkurenciát. Otthoni felhasználásra 5 kW-os rendszere-
ket vesznek alapul, de ez a helyi körülményektől függően változhat. Ezen a
téren a PEM-elemek juthatnak vezető szerephez, alacsony üzemhőmérsék-
letükből és nagy fajlagos teljesítményükből adódóan. A Siemens kivételt ké-
pez, mert az Amerikai Energiahivatal megbízásából az évtized végére olcsó, 5
kW-os szilárd oxidos üzemanyagelemekkel kíván a piacon megjelenni.





Megbízhatóság
A technológia az űrutazásokon bizonyított, saját célterületén belül viszont

még kipróbálatlan. 
Az eddigi legnagyobb, 20 000 órás üzemidővel csak az áramtermelés te-

rületén találkozhatunk, de még ez is jóval alatta van a 40 000–100 000 órás
feltételezett élettartamnak. A gyártók persze meg vannak győződve az általuk
forgalmazott termékek megbízhatóságáról. A Siemens 20 000 órát használt
bemutató egységeire hivatkozik, melyeknél az 1000 órára kivetített elhaszná-
lódás mértéke kevesebb mint 0,1%. A UTC Fuel Cells az 5 éve hibátlanul mű-
ködő PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cells) egységeinél szerzett tapasztalatokat
használná fel PEM-elemeihez. A FuelCell Energy-nél 40 000 órás élettartam-
mal számolnak a kísérleti erőműveik üzeme alatt 1000 órára számított 0,25%-
os veszteség alapján. 

Hidrogénre épülő világtermelés?
Sokak szerint a hidrogénen alapuló gazdálkodás globális kiterjesztéséig

vezető út első lépése az üzemanyagelem-ipar jelen fejlődése. A fejlesztők
mind ezt az irányt követik, de a folyamat beteljesülése, az elemek széles körű
elterjedése a világgazdaság főszereplői nélkül aligha elképzelhető.

Ezt nyilatkozta a legnevesebb amerikai piackutató intézet, és megemlítik,
hogy a legnagyobb kőolajipari vállalatok nem kívánnak lemondani vezető po-
zíciójukról a jövőben, ezért az alternatív technológiával és a használatában
való jártassággal már most rendelkeznek. 

Az autógyárak eddig már több milliárd USD-t öltek bele a fejlesztésekbe,
azonban az üzemanyagelemek ára nem veheti fel a versenyt a belső égésű
motorokkal, hiába környezetbarát és hatékonyabb is náluk.

Ha az autógyárak csökkentett, 20–30 USD/kW-s ár mellett dobnának pi-
acra elemes autókat, a befektetett pénz egy része megtérülne. Ez az iparág
kimeríthetetlen anyagi hátterével, piaci befolyásával, tömeggyártásban szer-
zett tapasztalataival és az emberek márkába fektetett bizalmával tudná legin-
kább felgyorsítani az üzemanyagelemek térhódítását. A elemek lakossági fel-
használása jelenlegi magas áruk és a technológia kiforratlansága miatt jóval
később jöhet szóba. Az automatizált gépgyártásra támaszkodva is csak az
évtized második felében juthatnak el az otthonokba.

Merre keressük?
Igaznak bizonyulhat az a feltevés, hogy az USA fogja először megnyitni

kapuit az üzemanyagelem előtt, de más állásponton lévők szerint a világ
egyes részein a piac jóval felkészültebb a befogadásra.

A Mosaic Energy például az amerikai piac hatalmas vásárlóerejéről csak
jövő időben beszél, figyelmét inkább a Távol-Keletre, főképp Japánra szegezi.
A szigorúbb környezetvédelmi rendelkezésekből (szén-dioxid kibocsátás) va



lamint a „zöld látásmód”-ból adódóan az Európai régió is korai befogadó lehet.
Ezenfelül az energiaárak jóval magasabbak, mint a tengerentúlon, ami lépés-
előnyt jelent az üzemanyagelem elfogadtatásában. Az állami támogatások
még egy lökést adhatnak az érintett országokban. A német állam kWh-ként
5,11 eurócent hiteltámogatást biztosít az áramhálózatra kapcsolt elemes
rendszerű erőművek esetén. Japán főképp a szennyvízgazdálkodás területén
nyújt 50%-os állami támogatást. Az USA-ban is egyre több költségtámogatási
program indul, de a bürokrácia útvesztőjében nehéz hozzájutni a szükséges
pénzösszegekhez, ami jelentős késéseket okoz az üzemanyagelem-projektek
esetében. Az emberekre nem lehet számítani, mert még túl tájékozatlanok
ahhoz, hogy vásároljanak. A támogatásokat elemes egységek telepítésére
lehet felhasználni ott, ahol a hagyományos áramtermelés nem megoldott.
Ezek a támogatási programok adnak egy kezdőlökést az üzemanyagelemek
széles körű meghonosításához. Ez klasszikus „tyúk vagy a tojás” felállás. A
növekvő eladott termékmennyiség miatt az árak csökkenhetnek, de az árak
csökkentése nélkül az értékesítés nem növekedhet. A másik megoldásra váró
probléma a fejlesztők és a szolgáltatók közötti kapcsolatban érzékelhető. Ki
kell alakítani a kölcsönös együttműködést az egymásnak hátat fordító felek
között. Ezt a folyamatot nagymértékben akadályozza a szabályozás elveszté-
sével az áramtermelés és -szolgáltatás önálló érdekeltségekre való széthullá-
sa. A járulékos problémákra, mint az egymáshoz való csatlakoztathatóság,
nem fordítanak kellő figyelmet.

Fényes jövő
Azelőtt sokan az ígéretes és forradalmian új technológiába fektették vol-

na pénzüket, de a körülmények mostanra megváltoztak. Ígéretek helyett a
fejlesztés ténylegesen elért eredményei alapján adhatók csak támogatások,
éppen ezért mindenki bizonyítani akar. A gyártók rendszereiket tesztelésekre
adják el, ami egy szűk piacot képvisel. Ezek a rendszerek nem tesznek eleget
a piac kihívásainak, amíg az ár, megbízhatóság és teljesítményromlás tekin-
tetében nem történik javulás.

Az elektromos áram ára állandó ingadozást mutat, digitális társadalmunk
nem nélkülözheti a minőségi áramellátást, a környezetvédelem mellett egyre
többen állnak ki, a lakosság egyre szélesebb köre ismeri fel a elemben rejlő
lehetőségeket – eszerint az üzemanyagelem az energiaiparban nagyobb be-
folyást vívhat ki magának. Az elemipar felemelkedésének legbiztosabb jele a
fúzió és felvásárlás megjelenése. Az iparág jövője biztosított, a kérdés csak
az, hogy mikor és a mekkora mértékben fejlődik tovább.

(Szulovszky András)

Schmoller, K. B.: Fuel cells still transitioning from concept into commercial reality. = Power
Engineering, 2002. 5. sz. p. 39–42.
Glatthard, T.: Zukunftstechnologie Brennstoffzellen. = Heizung Klima, 2002. 9. sz. p.78–80.


