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Európában 
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Európai stratégia 

Az Európai Bizottság elkötelezte magát a hidrogénalapú és üzem-
anyag-elemes technológia fejlesztése mellett. Ennek révén remélik 
megoldani a hagyományos energiaforrásokkal kapcsolatos problémákat 
– a környezetszennyezést és a források kimerülését. 

Az üzemanyagelem és a hidrogén segíthet elérni a 2020-ra kitűzött 
célt, amely szerint a járművek üzemanyagát 20%-ban helyettesíteni kell 
alternatív üzemanyagokkal. Ezáltal csökkenhet az olajfüggőség, és kö-
zelebb kerülhetünk a fenntartható fejlődéshez. Az elosztott energiater-
melés szempontjából is előnyös energiahordozó a hidrogén.  

A Bizottság szerint fel kell gyorsítani az új technológia bevezetését, 
több forrást kell rá szánni, és össze kell hangolni a különálló csoportok 
tevékenységét. Ennek érdekében egy külön munkacsoportot alakítottak, 
amely a hidrogén és üzemanyagelem szerepével foglalkozik, erről egy 
egységes európai tervet készít és követi a végrehajtását. A csoporthoz 
tartoznak a fő ipari cégek és kutatóintézetek képviselői.  

2003. június 16–17.-én tartottak egy konferenciát, amelynek címe „A 
hidrogéngazdaság – híd a fenntartható energiagazdálkodáshoz” volt. Itt 
megállapodtak abban, hogy széleskörű együttműködést indítanak az 
összes szervezet, magánkezdeményezés és cég között, amelyek a hid-
rogénhasznosítás elősegítésén fáradoznak. Fő célja, hogy gazdaságos 
és korszerű, hidrogén- és üzemanyagelem-alapú energiarendszerek lét-
rehozását tegye lehetővé a közlekedésben, helyhez kötött és hordozható 
áramszolgáltatásban. A jövőben az autóktól kezdve az erőművekig sok 
minden működhet majd hidrogén-üzemanyaggal. 

 



Az együttműködésnek biztosítania kell az összes szereplő aktív 
részvételét, és koordinálnia kell az európai, nemzeti és regionális szintű 
fejlesztési programokat. Felhívja majd a figyelmet a hidrogénnel és 
üzemanyagelemmel kapcsolatos piaci lehetőségekre. Ezen kívül össze-
hangolja az európai törekvéseket a nemzetközi kezdeményezésekkel, 
mint amilyen az USA-kormány legutóbbi javaslata nyomán indult Nem-
zetközi Együttműködés a Hidrogénalapú Gazdaságért. 

Közlekedés károsanyag-kibocsátás nélkül 

A közlekedésben a hidrogénnek mint üzemanyagnak nagy előnye, 
hogy csak vízgőz keletkezik belőle, tehát semmi káros anyag nem kerül 
a levegőbe. A hidrogénhajtású járműveknél az üvegházhatású gázkibo-
csátás is elmarad, és zajkibocsátásuk is lényegesen kisebb, mint a 
hagyományos autóké. Ez nagyon fontos a sűrűn lakott területeken, ahol 
jelentős forgalom van. Ehhez nemcsak új járműtípusokat kell fejleszteni, 
hanem az üzemanyag-ellátást is meg kell oldani. Ennek kapcsán a gond 
az, hogy nem érdemes hidrogéntöltő állomásokat létesíteni, amíg nem 
terjednek el a hidrogénhajtású autók, viszont nem terjednek az ilyen au-
tók, amíg nincs megfelelő töltőállomás-hálózat. Hasonló gazdasági meg-
fontolások hátráltatják az üzemanyag-elemes energiatermelés megho-
nosodását. 

Ezeket az akadályokat próbálják leküzdeni az új bemutatóprojekt-
ben, amelynek neve Zero Regio. Ennek keretében két régióban kezdik 
fejleszteni a hidrogénellátáshoz szükséges infrastruktúrát: 

• Rajna-Majna-vidék, 
• Lombardia. 

A projekt céljai: 
• A hidrogén felhasználása járművek üzemanyagaként. 
• Hidrogén-infrastruktúra fejlesztése. Európában elsőként tervezik 

700 bar nyomású hidrogéntartályok töltésére alkalmas berende-
zés létesítését egy benzinkútnál. 

• Hidrogén-üzemanyag tesztelése a két fent említett területen jár-
műflották üzemeltetésével. 

A műszaki újítások mellett gazdasági mechanizmusokat is létre kell 
hozni, amelyek a hidrogén elterjedését segítik. Hangsúlyt helyeznek ar-
ra, hogy az európai technológiákat használják és fejlesszék tovább. A 
projektnek az Európai Bizottságon kívül még 16 résztvevője van 
Németországból, Olaszországból, Svédországból és Dániából. 

 



A projektet a frankfurti Infraserv GmbH & Co. Höchst KG cég vezeti. 
Már évtizedek óta üzemeltetnek hidrogén-csővezetéket, így sok tapasz-
talatuk van ezen a téren. Két évvel ezelőtt létesítettek egy teherjármű-
töltőállomást és egy üzemanyag-elemes fűtőerőművet. A hidrogént hely-
ben állítják elő egy ipari folyamat termékeként.  

A projekt költsége 18 M EUR, futamideje 5 év. 

Hidrogéntárolás 

A hidrogén-infrastruktúra központi kérdése a megfelelő tárolás. Az 
eddigi kutatások alapján három lehetséges megoldás mutatkozik:  

• kémiai kötés fémhidridekben, 
• tárolás nagy nyomású tartályokban, 
• cseppfolyósítás. 

Fémhidridek 

Léteznek fémek, amelyek képesek a hidrogénnel kötést képezni, 
szinte “felszívják”, mint a szivacs. Ez nagyobb sűrűségű tárolást tesz le-
hetővé, mint a cseppfolyósítás. A hidrogén hő hatására felszabadul.  

A fémhidrides tárolásra alkalmas fémek: 
• palládium, magnézium, lantán, 
• könnyűfémek, amelyek nanokristályos hidrideket képeznek, 
• fémvegyületek, mint pl. ZrMn2, LaNi5, Mg2Ni, 
• többfázisú ötvözetek, pl. TiNi-Ti2Ni vagy Mg-Mg2Ni. 
Ennek a technológiának nagy hátránya a fémhidridek nagy súlya. A 

lényeges előnyöket és hátrányokat összefoglalja az 1. táblázat. 
 

1. táblázat 
A fémhidridalapú hidrogéntárolás előnyei és hátrányai 

 
+ alacsony üzemi hőmérséklet 
+ alacsony nyomás 
+ több ezer töltési ciklus  
+ a szolgáltatott hidrogén nagy tisztasága 
- a tömegre vonatkoztatott alacsony tárolási sűrűség 
- a járművek által megtehető út rövidsége 
- hosszú tankolási idő 

 



 

Tárolás nyomás alatt 

Már évek óta kutatják a hidrogéngáz tárolását. Évente körülbelül 
500 Mrd m3-t tárolnak világszerte. Általában hengeres vagy gömb alakú 
tartályokat alkalmaznak, a szokásos nyomás 200–350 bár közötti. A ke-
reskedelmi tárolók kaphatók 10 l és  50 l közötti méretben. Többnyire 
króm-molibdén-acélból készülnek, és pl. egy 50 l-es tartály súlya 61 kg. 
Közben a hidrogén maga csak 0,75 kg-t nyom és légköri nyomáson 
8900 l lenne a térfogata. A nagy súly kiküszöbölése érdekében gyárta-
nak tartályokat kompozitanyagokból is, de ezek drágábbak. Máig ez a 
tárolási forma a legelterjedtebb.  

A cseppfolyós hidrogén 

Egyes felhasználási területeken nagy energiasűrűség szükséges. Itt 
szóba jöhet a cseppfolyós hidrogén használata, habár ebben az esetben 
viszonylag sok energiát kell fordítani a tartályok hűtésére. A hidrogén for-
ráspontja nagyon alacsony, -253°C. Emiatt a tartályokat nagyon jól kell 
hőszigetelni. Ezek a tartályok két nemesacéltartályból állnak, és úgy mű-
ködnek, mint egy termosz. Ennek ellenére a hőmérséklet kismértékben 
növekszik, és ezáltal a nyomás is emelkedik. A tartályokat ezért ellátják 
biztonsági szelepekkel, amelyek a nyomást szabályozzák. Ez viszont 
hidrogénvesztéssel jár, ami 1-2%-ot jelent naponta. Az egy nagy tartály 
jobb, mit több kicsi, mert a felületének a térfogatához viszonyított aránya 
jobb. Létezik még egy megoldás, melynél a biztonsági szelepen keresz-
tül kiengedett gázt összegyűjtik egy nyomásálló tartályban, és később 
felhasználják. 
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