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Nincs nap, amikor a tüzelőanyag-elemeket a médiákban ne a jövő ener-

giaellátásának technológiájaként említenék. Mégis 160 évvel ezelőtti feltalálá-
sa óta ez a technológia csak árnyékként van jelen az energiatermelésben. A 
tüzelőanyag-elemeket korábban a magas költségeik miatt csak különleges 
célokra (például az űrhajózásban és a hadseregben) alkalmazták. Csak az 
elmúlt öt évben fejlesztettek ki mobil, helyhez kötött és hordozható 
tüzelőanyagelem-rendszerek. Az elmúlt 10 évben a mobil tüzelőanyag-elemek 
fejlesztésébe világszerte (különösen Észak-Amerikában) több, mint 1 milliárd 
eurót fektettek be. Időközben kiderült azonban, hogy piacképes termékek ki-
alakítása több időt vesz igénybe, a mobil, a helyhez kötött és a hordozható 
alkalmazások megfelelő műszaki követelményeket és megoldásokat igényel-
nek.  

A kezdeti időszak eufóriája és az azt követő kijózanodás visszatükröző-
dött a fejlesztés terén is. A tüzelőanyag-elemek új lehetőségeket nyitnak az 
energiafelhasználás területén, a technológia ipari léptékű alkalmazásához 
ugyanakkor kell bizonyos idő és anyagi eszközök, a megfelelő minőségű ter-
mékek kifejlesztése érdekében. A helyhez kötött tüzelőanyag-elem rendszerek 
sikeres kereskedelmi forgalomba hozatalát meghatározza 

• a tüzelőanyagelem- és a konkurens technológiák fejlődése 
• a decentralizált áramtermelés fejlesztése 
• az árak alakulása az áram- és a gázpiacon. 
Európában és világszerte egyértelmű tendencia tapasztalható a decent-

ralizált áramtermelés növelésére. Németországban és Európában a decentra-
lizált áramtermelés részaránya 2010-ig előreláthatólag meghaladja az összes 
áramtermelés 30%-át. A 10 MW-nál kisebb elektromos teljesítményű, decent-
ralizált áramtermelésre alkalmas berendezések forgalma a világon a jelenlegi 
25%-ról 40%-ra nő. A fejlődés fontos alkotóelemei az új technológiák, amelye-
ket Európában jelentős mértékben támogatnak (pl. a megújuló energiaforrás-
okból történő energiatermelés törvényi szabályozása, adókedvezmény a kap-

 



csolt hő/áramtermelő rendszerek és a tüzelőanyag-elemek alkalmazására). A 
fejlesztésre Európában évente több, mint 200 milliárd euró támogatást biztosí-
tanak. Ez a tüzelőanyag-elemek forgalmának a növekedéséhez vezet, a forga-
lom értéke a világon 2010-re előreláthatólag meghaladja az 5 milliárd euró-t. 

A tüzelőanyag-elemek a műszaki színvonalat és a gazdaságossági 
szempontokat tekintve az egyéb hagyományos és új technológiákkal verseny-
képesen alkalmazhatók. Forgalmukkal kapcsolatban az alábbi megállapítások 
tehetők: 

• 2015-ig 

egnő. 

Németországban az épületek fűtésére és kapcsolt energiater-
melésre a tüzelőanyagelem-rendszerek tekintetében több, mint 1 milli-
árd euró (az egész világon több, mint 5 milliárd euró) forgalom várható 

• Németországban a többlakásos házak esetében a rendelkezésre álló 
kapacitás eléri az új berendezés iránti igények 50%-át 

• Németországban és Európában az elkövetkezendő évtizedben 
helyhez kötött tüzelőanyag-elemekkel állítják elő az áramigény több, 
mint 3 %-át. Ezáltal a gázértékesítés 5%-al m

Technológiák és konkurens eljárások 
A tüzelőanyag-elemek piacképes termékekké történő fejlesztését világ-

szerte számos fejlesztő társaság és nagy pénzügyi befektetők segítették. Nem 
tudni még, hogy a helyhez kötött, a mobil vagy a hordozható rendszerek közül 
melyik kerül először kereskedelmi forgalomba, mert a tüzelőanyag-elemek 
nem mindegyik típusa alkalmazható gazdaságosan bármely felhasználási te-
rületen. 

A jövőben három tüzelőanyagelem-technológia (PEMFC, MCFC és 
SOFC) elterjedése várható a mobil, a helyhez kötött és a hordozható rendsze-
rek terén (1. táblázat). Hogy a táblázatba foglalt technológiák közül melyik al-
kalmazására kerül sor a fentiekben ismertetett esetekben, még nincs eldönt-
ve. Miután a mobil, a helyhez kötött és a hordozható rendszerek a teljesít-
ménytartományaikat és a költségeiket tekintve nagyon eltérőek, az egyes al-
kalmazásokhoz a legjobban megfelelő technológiákat kell felhasználni.  

A helyhez kötött változat alkalmazása  
A helyhez kötött tüzelőanyag-elemek tüzelőanyaga az elkövetkezendő 

időben a földgáz lesz. Az áram- és hőtermelésben történő sikeres alkalma-
záshoz az alábbi peremfeltételek kell figyelembe venni: 

• a konkurens technológiák a már rendelkezésre álló fűtési eljárások, a 
hálózati villamosenergia-ellátás, valamint a decentralizált áram- és hő-
termelés gazdaságos és még működő illetve új technológiái mellett 

• a tüzelőanyag-elem élettartama meghaladhatja a 40 000 üzemórát 

 



• az ipari célra történő alkalmazás fajlagos beruházási költségei nem ha-
ladják meg az 1000 euró/kW értéket, azaz az energia-előállítás költsé-
ge versenyképesnek kell lennie az eddig alkalmazott rendszerekhez 
viszonyítva. 

1. táblázat 
A tüzelőanyagelem-technikák összefoglalása 

 
Tüzelőanyag-
elem típusa 

Lúgos tüzelő-
anyag-elem 

(AFC) 

Polimer-membrán 
tüzelőanyag-elem 

(PEMFC) 

Foszforsav 
tüzelőanyag-
elem (PAFC) 

Karbonát-olvadék 
tüzelőanyag-elem 

(MCFC) 

Oxid-kerámia 
tüzelőanyag-
elem (SOFC) 

Elektrolit vizes kálilúg Perfluorozott 
műanyag membrán 

foszforsav K és Li-karbonát 
keveréke 

ittrium-
dioxid/cirkon-

dioxid kerámia 
Alkalmazható 
tüzelő anyag 

tiszta hidrogén hidrogén-metanol hidrogén Földgáz 
biogáz 

hidrogén föld-
gáz 

biogáz 
Hasznosítható 40–70 40–70 60–120 80–400 80–300 

Nettó elektromos 50–60 20–40 40 54 55 (1 kW-nál 
35) 

Alkalmazás mobil, helyhez 
kötött 

mobil, helyhez 
kötött, hordozható 

helyhez kötött helyhez kötött helyhez kötött 

hőmérséklet (oC) 

hatásfok (%) 

 
A helyhez kötött tüzelőanyagelem-technológia biztosítja az ökológiai és 

gazdasági szempontból kedvező kapcsolt energiatermelést a kis teljesítmény-
tartományokban is. Különösen érdekesek a tüzelőanyag-elemek a villamos 
energia és a gázipar számára. Az a lehetőség, hogy az 1-10 kW teljesítmény-
tartományban sok, egyedülálló berendezéssel lehet villamos energiát termelni, 
jelentősen megváltoztatja a villamosenergia-termelés szerkezetét, kihat a 
villamosenergia-termelésre, valamint az elosztásra. Ezt az új fejlesztést „vir-
tuális erőmű”-nek is nevezik. Kiemelkedő képviselője a németországi E.ON 
társaság, amelynek egyik tevékenysége a villamos energia és a gázszükség-
letek megfelelő módon és biztonságosan történő elszállítása a végfelhasz-
nálókig.  

Az elmúlt 20 évben a villamosenergia-előállítási technológiák hatásfoka a 
kis és a nagy teljesítményű berendezések vonatkozásában egyaránt javult. A 
tüzelőanyag-elemekkel történő energiatermelés energetikai és ökológiai ha-
tásfoka, illetve gazdaságossága versenyképes az egyéb, alkalmazott techno-
lógiákkal. Szükséges ugyanakkor a kis teljesítményű tüzelőanyag-elemek to-
vábbfejlesztése. Folyamatosan változik a fejlesztés célja, mert a konkurens 
technológiák is fejlődnek. A liberalizált árampiacon a villamos energia ára je-
lenleg alacsony, ezért a drága, új, villamos energiát termelő technológiák be-
vezetésének jelenleg nincs létjogosultsága. 

 



A 10 kW elektromos teljesítménynél kisebb, helyhez kötött, áram- és hő-
termelésre használt tüzelőanyag-elemeket a szakcégek jelentős anyagi esz-
közök befektetésével fejlesztik. Rendelkezésre állnak ugyanakkor jelentős 
közcélú támogatások is, különösen Észak-Amerikában. A kapcsolt fűtő- és 
erőművek teljesítménytartományában a közeljövőben várható 200-300 kW-os 
berendezések kereskedelmi forgalomba hozatala. 2010 után a kis teljesítmé-
nyeknél illetve a 100-500 kW elektromos teljesítménytartományban a piacon 
szintén áttörés várható. A házak energiaellátására Németországban a telepí-
tett elektromos teljesítmény több gigawattot is elérhet (1. ábra). A 
villamosenergia- és hőtermelésre szolgáló, helyhez kötött tüzelőanyagelem-
rendszerek ezért várhatóan háttérbe szorulnak a hagyományos kapcsolt 
energiatermelő berendezésekhez képest, mivel a gazdaságos üzemeltetéshez 
előfeltétel a nagyobb egyidejű hő és áramfelhasználás. A berendezések telje-
sítményének megfelelő méretezése különösen jelentőssé válik az egy-, két és 
a többlakásos házaknál, a középületeknél és az iparban. 
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műszaki fejlesztés 
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konkurens technikák 
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1. ábra A piaci lehetőségek alakulása 

 
 
A berendezések igények szerinti méretezése mellett az alkalmazást dön-

tően befolyásolja 
• a tüzelőanyagelem-rendszerek műszaki fejlesztése, 
• a villamos energia és a gáz árának alakulása, 
• a tüzelőanyagelem-rendszerek beruházási és üzemeltetési költségei, 
• a felhasználók illetve a vevők igényeinek alakulása. 

 



 

A felhasználók részéről még nincsenek egyértelmű visszajelzések. A vá-
sárlók általában nem akarnak új, illetve ismeretlen technológiát vásárolni, in-
kább kedvező árú hő- és áramszolgáltató rendszert igényelnek. Jelenleg a 
tüzelőanyag-elemeken alapuló fűtőrendszerek árai még sokkal magasabbak, 
mint a szokványos kapcsolt energiatermelő rendszereké. 

 
(Regősné Knoska Judit) 
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