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2003. febr. 7-én helyezték üzembe a sajtó képviselőinek jelenlétében a 

világ első ipari gőztermelő tüzelőanyag-elemét a Michelin Gumiabroncs 
Művekben (MTU, Karlsruhe, Németország). A „HotModul” karbonátolvadékos 
tüzelőanyag-elem villamos teljesítménye 250 kW, termikus teljesítménye 
180 kW. A termelt villamos energiát az üzemi hálózatba táplálják, az ipari gőzt 
a tehergépkocsi-gumiabroncsok vulkanizálására hasznosítják. A 3,6 M euró 
költséggel megvalósított projekt költségeinek 50%-át a Szövetségi Kormány 
fejlesztés-beruházási programjának eszközei fedezik. 

Az üzemvezető hangsúlyozta az új létesítmény környezetkímélő tulaj-
donságait. Az üzembe helyezési telephely ideális a több éves kísérleti üzemel-
tetés számára, mert a gumiabroncs gyártó üzemrészleg három műszakban 
dolgozik, és folyamatosan gőzt igényel. A városi környezetben működő üzem 
számára különösen fontos a környezetkímélő és minimális mennyiségű szén-
dioxidot kibocsátó energiatermelés. Ezen kísérleti megoldás gyakorlati megva-
lósításával a Michelin vállalat egyúttal a tüzelőanyag-elemek technológiájának 
fejlesztéséhez és az innovatív energiakutatás támogatásához is hozzájárul. 

Karlsruhe város villamosenergia-ellátó üzeme az utóbbi években a de-
centralizált energiatermelés irányába fejlődik. A kilencvenes évek kezdete óta 
több országos és európai projekt keretein belül vesznek részt a megújuló 
energiahasznosítási projektekben. Így többek közt számos napelemes beren-
dezés létesítését és üzemeltetését is támogatják. A város legnagyobb nap-
elemes energetikai rendszere közvetlenül a városi villamosokat ellátó hálózat-
ra dolgozik. 

A HotModul új tüzelőanyag-elemes technológia 650 °C hőmérsékletű 
karbonátolvadékkal működik. Az alacsony hőmérsékletű tüzelőanyag-elemek-
kel szemben három előnnyel rendelkezik: a magas hőmérséklet lehetővé te-
szi, hogy a drága nemesfém-katalizátorok helyett nikkelkatalizátort használja-

 



nak fel. Feleslegessé válik a földgázból hidrogént előállító, nagyméretű beren-
dezés. Különleges előny a 400 °C hőmérsékletű kilépő levegő, ami nagynyo-
mású vízgőz termelésére hasznosítható. Ebben a kombinált üzemmódban a 
HotModul berendezés villamos hatásfoka 47%. A villamos és termikus hasz-
nosítás teljes együttes energetikai hatásfoka meghaladhatja a 90%-ot.  

A tüzelőanyag-elem tiszta technológiát valósít meg, miután az eltávozó 
forró levegő gyakorlatilag egyáltalán nem szennyezett nitrogénnel és kénoxi-
dokkal. A kedvező hatásfoknak köszönhetően a szén-dioxid-képződés sokkal 
nagyobb mértékben volt csökkenthető, mint a szokványos berendezések ese-
tén. A HotModul a tüzelőanyag-ellátás szempontjából is kedvező tulajdonsá-
gokkal rendelkezik, ugyanis földgázon kívül számos más szénhidrogén-
tartalmú tüzelőanyaggal (biogáz, szennyvíztisztítási gáz, depóniagáz, ipari 
hulladékgázok és metanol) is üzemeltethető. Ezáltal módot nyújt arra, hogy 
ezeket, jelenleg a mezőgazdaságban és az iparban veszendőbe menő gázo-
kat, is hasznosítani lehessen. Így is hozzájárul a környezet védelméhez. 

Az új berendezés piaci potenciálja a helyhezkötött tüzelőanyag-elemes 
rendszerek kombinált hőerőművi felhasználása szempontjából rendkívül ked-
vező. Eddig már tíz HotModul berendezést helyeztek üzembe. A jelenlegi ter-
vek szerint a sorozatgyártást 2006-ban fogják megkezdeni. Addig is a Michelin 
gumiabroncsgyártó üzemében működő világelső berendezéssel értékes ta-
pasztalatokat lehet szerezni. 

 
(Dr. Barna Györgyné) 
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