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3.8 Üzemanyagcellás járművek 
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A DaimlerChrysler F-Cell 
személyautója 

2004-ben a DaimlerChrysler 60 darab F-Cell üzemanyagcellás 
személyautót és 30 db üzemanyagcellás Citaro autóbuszt ad ki teszte-
lésre mindennapi használatra. Ez az öt fázisra tervezett üzemanyagcel-
lás program harmadik fázisa, ezt követi 2007-10-ben a tömeggyártás fel-
fejlesztése, és 2010-től a kereskedelmi fázis. 

2001 és 2004 között több mint 1,4 milliárd dollárt költöttek a techno-
lógia kutatására és fejlesztésére. A cég szerint nagyon zavaró, hogy 
nincs egyértelmű politikai környezet, jogszabályok, amelyek leszűkítenék 
a fejlesztés irányát. 

Az F-Cell autóban sűrített hidrogénnel termelnek villamos energiát 
egy Ballard-féle üzemanyagcellában. A kocsiban a belső tér azonos mé-
retű a sorozatgyártásban készült autókéval, a kocsi előállítása is majd-
nem standard gyári körülmények között történik. Az üzemanyagcellás 
rendszert a szendvics szerkezetű alvázban helyezték el. A tankból a 
350 bar nyomású hidrogén közvetlenül az üzemanyagcellába jut. A kocsi 
145 km-es körön belül mozoghat. A hidrogénfogyasztása egyenértékű 
4,2 l/100 km gázolajfogyasztással. A villamos motor teljesítménye 65 
kW, 100 km/órás sebességre 16 s alatt gyorsul. Csúcssebessége 140 
km/óra.  

Még megoldandó számos technológiai kérdés, többek között a hi-
deg időjárási viszonyok között működés, a rendszer ára, és a hidrogén-
elosztási infrastruktúra (töltőállomások), mielőtt az átlagamerikai haszná-
latba veheti az üzemanyagcellás autókat. 

 
 

 



A Still átalakított R 60-as emelővillás targoncája 

2003-ban, a hamburgi 3. Nemzetközi hidrogén- és üzemanyagcellás 
technológiai szakvásáron mutatták be a nyilvánosságnak a targoncát.  

Az üzemanyagcellás technológia németországi fejlesztésére a terü-
let vezető cégei munkaközösséget hoztak létre Argemuc néven, amely a 
bajor Gazdasági, közlekedési és technológiai minisztériummal közösen 
2001. július 1-én beindította a müncheni repülőtéren a „hidrogén-
projektet”. A repülőtér szigorú biztonsági körülményei között végrehaj- 
tott üzemi próba jó kísérleti terület az új technológia számára. 2003. 
októberétől 2004. végéig többműszakos üzemben próbálják ki a targon-
cát. 

Az átalakított R 60-as targonca ólomakkumulátora helyére építették 
be az új energiaforrást. Követelményként fogalmazták meg, hogy semmi 
különbség ne legyen a sorozatgyártású géphez képest, tehát 40 kWh 
energiát kell adnia azonos teljesítmény mellett. Beépítettek a rendszerbe 
egy energiatárolót is: a jármű fékezésekor villamos energiát tárol, ame-
lyet a csúcsterheléskor gyorsításhoz felhasznál.  

Az új rendszer sok tekintetben felülmúlja a régit: a tankolás csak öt 
perc, szemben a 6–10 órás töltéssel, és utántöltés bármilyen tank mellett 
lehetséges. A hiányzó tömeget pótlólagos nehezékekkel biztosították. A 
hidrogént két 39 l-es tankba töltik, összesen 3 kg-ot. A tank bandázsolt 
alumíniumtartály, 350 bar-ig terhelhető, de fejlesztik a 700 bar-os válto-
zatot. Az üzemanyagcella PEM típusú, protoncserélő membrános. 3 da-
rab, egyenként 40 cellás modulból áll, egyenként 6 kW teljesítménnyel. 
Légsűrítő látja el a cellákat a szükséges oxigénnel a környezet levegőjé-
ből. A cellák hatásfoka 60%, ami sokkal jobb, mint a belső égésű moto-
rok kereken 40%-os hatásfoka. Mindazonáltal a működés során kelet-
kezik hő, amelyet nagy felületű hűtővel vonnak el. A modulok maximum 
80 ºC-ig üzemeltethetők. 

Biztonsági célból nitrogént is hordoz a targonca. A rendszert minden 
leállításkor átöblítik vele, hogy a maradék hidrogént eltávolítsák. Ez kü-
lönben az oxigénnel vízzé alakul, ami a membránon 1 bar körüli nyo-
máskülönbséget idézne elő, ami a 20 000 üzemórára tervezett élettar-
tamot korlátozná. 

A sorozatgyártáshoz még több feladat megoldandó. Legelsősorban 
a fagy elleni védelem. A berendezés ugyan üzemel fagypont alatti hő-
mérsékleten is, de a cellák esetleges befagyását meg kell akadályozni, 
mivel a jégkristályok a membránt károsíthatják. A személyautók számára 
végzett ezirányú fejlesztések eredménye itt is használható lesz. A sze-

 



 

mélygépkocsiknál szokásos értéknél lényegesen hosszabbra tervezett 
élettartammal kapcsolatosan még nincsenek tapasztalatok. A gazdasá-
gosságról ebben a fázisban még ugyancsak nem beszélhetünk, a villás-
targonca jelenleg 15 000 euróba kerül, aminek egyharmada az üzem-
anyagcella. A cél az, hogy az ólomakkumulátorokéval összemérhető le-
gyen a költsége. 
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