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Tüzelőanyag-elemes meghajtású 
villamos kerékpár 

Tárgyszavak: protoncserélő membrán; tüzelőanyag-elem; 
villamos kerékpár; fémhidrid; hatásfok; 
üzemanyag-fogyasztás. 

 
 
Igen, jól látja a kedves olvasó: nem személygépkocsi, hanem ke-

rékpár meghajtására használták a tajvani kutatók a tüzelőanyag-
elemeket! Ázsiában a lábbal hajtott kerékpár milliók napi közlekedési 
eszköze, sok országban a segédmotoros változat már státusszimbólum, 
sokak áhított nagy családi beruházása. Nem véletlen tehát, hogy többfé-
le konstrukciójú segédmotoros kerékpár kapható a kereskedelemben, 
ezeknél a motor vagy a kerékagynál vagy a gumiabroncsnál hajtja meg a 
kereket. Kapható természetesen villanymotoros kerékpár is, ezeknél ál-
talában hagyományos ólom, vagy nikkel-kadmium akkumulátort hasz-
nálnak, a motorok maximális teljesítménye 200 és 400 W között változik 
gyártótól függően. Általában a sebességet a motor működése mellett 
pedálozással is lehet növelni.  

A tajvani Mingdao Egyetem kísérlete 

A tajvani Mingdao Egyetem kutatói 2000-ben kezdtek hozzá egy tü-
zelőanyag-elemmel működő könnyű jármű kifejlesztéséhez. A munka 
első szakaszában könnyen kezelhető, biztonságos, 300 W-os teljesít-
ményű tüzelőanyag-elem rendszert szereltek fel kereskedelmi forgalom-
ban kapható villamos segédmotorral ellátott kerékpárra. A kutatás szá-
mára az is kihívást jelentett, hogy a kerékpár által meghatározott kis mé-
retek és nehéz üzemeltetési viszonyok között is sikerüljön megbízható 
tüzelőanyag-elemes meghajtást kidolgozni. Ahol csak lehetséges volt, az 
egész járműhöz a kereskedelmi forgalomban kapható, olcsó alkatrésze-
ket használtak fel, csak az egy csipből álló, az egész rendszert irányító 

 



és ellenőrző mikrokontrollert* (annak is főleg a szoftverét) fejlesztették ki 
egyedileg. Magának a kerékpárnak a súlyát, méretét és elrendezését 
nem optimalizálták annak megállapítása céljából, hogy az egyszerű tö-
megtermék alkalmazásával is eléggé megbízható és jó hatásfokú proto-
típust sikerül-e előállítani. A végső cél a fejlett technológiát képviselő tü-
zelőanyag-elemes meghajtás eljuttatása egy nagy tömegű, de kis igényű 
piacra is.  

A tüzelőanyag-cellás táplálás rendszere  

A tüzelőanyag-elemes rendszer elvi elrendezését az 1. ábra mutatja 
be, főbb adatai az 1. táblázatból olvashatóak ki. A tüzelőanyag-elemek 
blokkja 40 cellából áll, a blokk névleges teljesítménye 303 W (0,7 V), 
csúcsteljesítménye 378 W (0,66 V). Az elemrendszer teljesítmény-
jelleggörbéjét a 2. ábra adja meg. Az elemek nemcsak a kerékpárt hajt-
ják, hanem árammal látják el a többi alrendszert is. A 2. táblázatnak 
megfelelően a rendszer fő villamos fogyasztói: a villanymotor, két légszi-
vattyú, két mágneses szelep, négy hűtőventilátor és a mikrokontroller. A 
villanymotor széles feszültségtartományban működik, a feszültséget 
közvetlenül az elemrendszer kimenetéről kapja. A többi összetevő stabi-
lizált feszültséget igényel, ezért szabályozott bemenőfeszültségüket 
egyenáram/egyenáram konverterről kapják.  

A tüzelőanyag-adagoló alrendszer 

A tüzelőanyag-cellák 99,9%-os tisztaságú hidrogént igényelnek, a 
hidrogén tüzelőanyagot két fémhidrid tartály tárolja. Bár a fémhidridek 
drágák, érzékenyek a gáznemű szennyezésekre, ugyanakkor kiváló a 
térfogategységre eső tárolóképességük, a hidrogén kibocsátása endo-
term (hőelnyelő) folyamat, ami csökkenti a tűzveszélyt. A hidrogén nyo-
mása továbbá viszonylag alacsony a fémhidrid tartályban (általában 
10 atmoszféránál kisebb), sokkal kisebb a sűrített hidrogént alkalmazó 
rendszerekénél (ott kb. 250 atm), így esetleges ütközés esetén a hidro-
gén kiszivárgása csekély, a robbanás veszélye kisebb. 

Megfelelő nyomásszabályozóval a fémhidridek egyszerű, 

                                                

a terhelést 
követő működést tesznek lehetővé. Az 1. ábrának megfelelően a hidrogén 
a nyomásszabályozón keresztül jut el a tüzelőanyag-elemekhez. A mág-
neses  szelep  (V1)  bekapcsol, ha  a  nyomás a tüzelőanyag-adagolóban 

 
* Egy csipből álló mikroszámítógép. 
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1. ábra A tüzelőanyag-elemes rendszer 
 
 

1. táblázat 
A tüzelőanyag-elem rendszer jellemző adatai 

 
Műszaki leírás  

A cellák száma 40 
Névleges teljesítmény (W) (0,7 V mellett) 303 
Névleges feszültség (V) 28 
Névleges áram (A) 11 
Csúcsteljesítmény (W) 378 

Működési feltételek  
Az oxidálószer sztöchiometriai aránya 2,5 
Bemenő túlnyomás az anódnál (font per hüvelyk2) 7 
Bemenő túlnyomás a katódnál (font per hüvelyk2) 3 
Hőmérséklet (az elemek külső felületén) (°C) 40 
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2. ábra A protoncserélő–membrán tüzelőanyag-elem rendszer 
feszültség-áram és teljesítmény-áramgörbéje 

 
 

2. táblázat 
A rendszer villamos energiát fogyasztó egységeinek műszaki adatai 

 
Jellemző adat Egység Darabszám 
V A 

Felhasznált 
teljesítmény (W) 

Motor 1 44 9,5 230 
Légszivattyú 2 12 1,1 26,4 
Mágneses szelep 2 12 0,12 2,8 
Hűtőventilátor 4 12 0,15 7,2 
Mikrokontroller 1 12 2 24 

 
 

 

előre meghatározott érték alá csökken (ez pl. a prototípusnál 7 psig* v

                                                

olt) 
az elektrokémiai reakció következtében. A negatív elektródról (az anód-
ról) kiinduló „kipufogó” vezetéken egy másik mágneses szelep (V2) van, 
ez feltételes tisztítást indít el, ha a blokk feszültsége egy meghatározott 
érték alá (pl. 22 V) csökken. 

 
* psig – pounds per square inch gauge (a külső atmoszférához viszonyított túlnyomás font 
per négyzethüvelyk egységben). 1 psig = 6,68·103 Pa. 

b/ a/ 



Az oxidálást irányító alrendszer 

A rendszer oxidálószerként levegőt használ a tüzelőanyag-elemek 
pozitív elektródjánál (a katódnál). Két párhuzamosan kapcsolt légszivaty-
tyú fújja be az oxidáló levegőt a tüzelőanyag-elemek számára. Egy-egy 
szivattyú teljesítménye 12,5 l/perc. A 2,5 sztöchiometriai arány mellett ez 
a katódon 7 A áramerősség létrehozását teszi lehetővé. Ha az áram-
erősség kisebb mint 7 A, csak az egyik légszivattyú üzemel, ennél na-
gyobb áramerősségnél a második légszivattyú is működésbe lép, ez két-
szeresére növeli a katódhoz áramló oxidálószer mennyiségét. Így min-
den teljesítményszinten tartható a 2,5-nél nagyobb sztöchiometriai 
arány. A katódnál az oxidálószer nagy sztöchiometriai arányának célja 
nemcsak az elegendő oxigén biztosítása a katódon, hanem a mellékter-
mékként keletkező víz hatásos eltávolítása is. Indításkor és visszakap-
csoláskor rövid ideig (pl. 2 s) mindkét szivattyú üzemel, hogy a katódról 
a vizet eltávolítsa. 

A hűtő alrendszer 
A tüzelőanyag-elem rendszer léghűtését négy turbóventilátor szol-

gálja, ezeket a mikrokontroller kapcsolja be az elemrendszer felületi hő-
mérsékletétől függően. Ha a hőmérséklet 40 °C fölé emelkedik, az ösz-
szes ventilátor bekapcsol az elektrokémiai reakció során keletkezett hő-
mennyiség eltávolítása érdekében. Ha a blokk hőmérséklete 35 °C alá 
csökken, a vezérlő kikapcsolja a ventilátorokat. A tüzelőanyag-elem 
rendszer újraindításakor és kikapcsolásakor a ventilátorok rövid ideig (pl. 
20 másodpercig) bekapcsolnak. 

A mikrokontroller 
A tüzelőanyag-elemes meghajtás jó működése nemcsak az energia-

lés/szabályozás színvonalától is. A leírt vizsgálat egyik legfontosabb cél-
ja ezért olyan egy csipből álló mikrokontroller-rendszer kifejlesztése volt, 
amely megbízhatóan irányítja a tüzelőanyag-elemes villamos kerékpár 
megfelelő működését. A prototípus „eszének” alapeleme a Motorola 
MC68HC81E2 típusú mikroprocesszor. Az irányítási logikát megvalósító 
utasításokat 2 kByte tárolási kapacitású elektromosan törölhető és prog-
ramozható, csak olvasható memória (EEPROM) tárolja, az utasítások 
könnyen módosíthatók. Egy időkapcsoló áramkör (watchdog timer) gon-
doskodik arról, hogy a mikrokontroller meghibásodása esetén ne mű-

forrás jó minőségétől függ, hanem legalább annyira a vezér-

 



ködhessen a rendszer irányítás nélkül. A programozás részben BASIC-
ben, részben assembly nyelven történt (ez utóbbi főleg a berendezése-
ket közvetlenül irányító programrészek sebesség és tárhely szempontjá-
ból optimális kialakításánál kapott szerepet). 

Amint azt a 3. táblázat szemlélteti, az egy csipből álló mikrokontrol-
ler megfigyeli a feszültség (V), az áram (I), a hőmérséklet (T) és a nyo-
más (P) érzékelőelemből jövő jeleit, és az irányító algoritmusok eredmé-
nyeként működteti a beavatkozó szerveket, így a szivattyúkat (S1, S2), a 
mágneses szelepeket (S3,S4) és a hűtőventilátorokat (S5). Ezenkívül a 
mikrokontroller egy folyadékkristályos kijelzőn megmutatja a tüzelő-
anyag-elem rendszer állapotát is. Az egyes elemek feszültségének figye-
lése a mikrokontroller egyik legfontosabb feladata. 40 csatornás külön 
multiplexer ellenőrzi e feszültségeket a grafit áramszedőkhöz csatlakozó 
vezetékeken keresztül. A teljes feszültség megfigyelése önmagában 
nem elégséges az egyes elemek meghibásodásának észleléséhez. Egy-
egy elem alacsony feszültsége az adott elem meghibásodását jelezheti, 
pl. a gáz szivárgását, a membrán kilyukadását vagy az elem feszültsé-
gének a fordított irányát. Működés során az egyes elemek feszültsége 
0,6 és 1,0 V között van, és a vezérlő leállítja az egész rendszert, ha va-
lamelyik elem feszültsége 0,55 V alá esik. A feszültségcsökkenés ellen-
őrzése lehetővé teszi a hibás elem észlelését, mielőtt túl nagy terhelés-
nek tennénk ki a tüzelőanyag-elem rendszert. 

A vezérlőrendszer fontos feladata az indulás és leállás során a be-
avatkozók megfelelő irányítása is. 

3. táblázat 
A tüzelőanyag-elem meghajtású villamos kerékpár vezérlőrendszere 

 
Kategória Jel Név Mennyiség Feladat 
Érzékelők V Feszültségmérő 41 Méri az egyes elemek feszültségét és a teljes 

feszültséget  
 I Árammérő   1 Méri a teljes áramot 
 T Termoelem   1 Méri az elemrendszer hőmérsékletét 
 P Nyomásmérő   1 Méri a nyomást a hidrogént betápláló csőben 
Beavat-
kozók 

S1, 
S2 

Légszivattyú   2 Oxidálószert visz a katódra 

 S3, 
S4 

Mágneses szelepek   2 Bejuttatja a hidrogént és tisztítja a „kipufogó”-
csövet 

 S5 Hűtőventilátor   4 Hűti az elemrendszert 
Mikro-
processzor 

 MC68HC811E2   1 Vezérlőegység 

 



Kísérleti eredmények 

A vizsgálatok próbapadon és úton végzett tesztekből álltak. A pró-
bapadon végzett tesztek során a tüzelőanyagot külső hidrogéntartályból, 
az úton végzett tesztek során a rendszerhez tartozó hordozható 
fémhidrid tartályokból nyerték. A villamos kerékpár motorja segítő és 
független üzemmódban is működhet. Segítő üzemmódban a villanymotor 
segíti a kerékpárost, a motor által szolgáltatott forgatónyomaték arányos 
a kerékpáros által a pedálon keresztül kifejtett forgatónyomatékkal, füg-
getlen üzemmódban a motor a villamos robogóhoz hasonlóan működik, 
tehát csak a gép hajtja a járművet, a kerékpáros pihen. A tesztek során a 
független üzemmódot használták. 

4. táblázat 
A tüzelőanyag-elem meghajtású kerékpár próbapadon végzett 

tesztjének eredményei 
 

Távolság 
(km) 

Idő 
(perc) 

Sebesség 
(km/óra) 

Az elemek 
hőmérséklete (°C) 

Megjegyzés 

  0        0        0    23,2 Ellenőrzés 
  0,29   1,02 18,3 26,0  
  0,65   2,01 23,9 27,7  
  1,04   3,01 24,5 28,5 Az elemek hőmérséklete fokozatosan 

növekszik 
  1,43   4,01 25,2 29,3  
  1,82   5,00 25,2 29,4  
  2,21   6,00 25,2 30,1  
  2,61   7,00 25,2 30,0 Az elemek hőmérséklete stabilizálódik 
  3,00   7,59 25,2 30,5  
  3,40   9,00 25,2 30,3  
  3,80   9,59 25,2 30,9  
  4,19 11,01 25,2 31,1 Az elemek hőmérséklete 30 és 32 °C 

között változik 
  5,39 21,01 25,2 31,9  
  8,28 30,00 26,0 30,8  
12,61 40,01 25,1 31,4  
16,78 49,99 26,2 30,7  
21,03 60,00 25,2 31,6 Leállás 

A teszt körülményei: a kerékpár tömege 30 kg; a helyiség hőmérséklete 22,3 °C; 
H2-nyomás 7 font/hüvelyk2; az oxidálószer sztöchiometriai aránya >2,5. 

 
A próbapadon végzett tesztek adatai a 4. táblázatban szerepelnek. 

Az első néhány percben mind a sebesség, mind az elemek hőmérsékle-
te fokozatosan növekedett. Kb. hat perc után a tüzelőanyag-elem állapo-

 



ta állandósult – mind a sebesség, mind a hőmérséklet állandóvá vált. A 
maximális sebesség kb. 25,2 km/óra. A teszt 1 órája során a rendszer 
megbízhatóan, hibamentesen működött; ez azt mutatta, hogy a vezérlő-
rendszer működése kielégítő. 

Az úton végzett teszt adatai az 5. táblázatban szerepelnek. E teszt 
során a kerékpár 2,5 km utat tett meg. A maximális sebesség 
16,8 km/óra volt, tehát kisebb, mint a próbapadon. Ennek az az oka, 
hogy ez esetben a kerékpáros tömege növelte az össztömeget, ezenfe-
lül a légellenállás is csökkentette a sebességet. Ugyanakkor a menetszél 
hűtő hatása 1–2 °C-kal csökkentette az elemrendszer hőmérsékletét. A 
fémhidridekből felhasznált hidrogén mennyiségét a tartályok súlycsökke-
nésével határozták meg. Egy elemi tartályba kb. 3,4 g hidrogén fér, az 
összesen 6,8 g hidrogén 9,18 km út megtételéhez volt elegendő; így a 
távolság/tüzelőanyag arány 1,35 km/g H2.  

5. táblázat 
A tüzelőanyag-elem meghajtású kerékpár úton végzett tesztjének 

eredményei 
 
Távolság 

(km) 
Idő 

(min) 
Sebesség 

(km/h) 
Az elemek 

hőmérséklete (°C) 
Megjegyzések 

0        0        0    23,1 Ellenőrzés, indítás 
0,28   1,54 13,3 24,5 Az elemek hőmérséklete fokozatosan nő 
1,10   6,20 15,9 30,1 A tartályok felületén pára csapódik ki 
1,47   8,20 15,9 30,2 A kicsapódott víz lehűl és megfagy 
2,20 12,29 16,2 29,2 Az elemek hőmérséklete stabilizálódik 
3,15 17,23 16,2 30,3  
4,51 22,32 16,2 30,2  
6,68 27,30 16,8 29,8  
7,82 32,91 16,4 30,0 A H2 nyomás fokozatosan csökken 
9,18 38,14 16,2 30,3 A H2 nyomás közel 0 font/hüvelyk2, 

a motor lelassul 
A teszt körülményei: a kerékpár súlya 30 kg; a kerékpáros súlya 70 kg; a külső hőmérséklet 22,6 °C, 
a H2 túlnyomás 7 font/hüvelyk2; az oxidálószer sztöchiometriai aránya >2,5. 
 

A teljes hajtási rendszer hatásfokát a teljesítmény függvényében a 
3. ábra mutatja be. A rendszer hatásfoka definíciószerűen a tüzelő-
anyag-elem rendszer hasznos teljesítményének és a felhasznált hidro-
gén entalpia-áramának aránya. A kimeneti teljesítmény növekedésével a 
hatásfok némileg növekszik, de 200 W teljes teljesítménynél a rendszer 
hatásfoka csökken. Ennek az az oka, hogy ekkor kapcsol be a második 
szivattyú. Névleges körülmények között a rendszer hatásfoka 35%, ami 
lényegesen meghaladja a belsőégésű motorok hatásfokát. 
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3. ábra A tüzelőanyag-elem hajtású kerékpár hatásfoka 
a teljesítmény függvényében 

Következtetések 

A Mingdao Egyetem tüzelőanyag-elem kutatási tervének első sza-
kasza véget ért: kifejlesztettek egy tüzelőanyag-elemekkel hajtott villa-
mos kerékpárt. A prototípus tervezése, előállítása és tesztelése során 
nyert információk előmozdítják a tüzelőanyag-elemes technológia továb-
bi fejlődését. E kerékpár előmozdíthatja a hidrogén, mint tüzelőanyag 
hatósági engedélyezését, valamint remélhető tömeges elterjedése an-
nak elfogadását a társadalom széles köreiben. A kutatási terv második 
szakasza kétüléses, könnyű súlyú, tüzelőanyag-elemekkel működő jár-
mű kifejlesztését célozza meg. A kutatás végső célja a protoncserélő–
membrános tüzelőanyag-elem technológiájának fejlesztése és kereske-
delmi forgalomba kerülésének gyorsítása, ezáltal a közlekedők tiszta és 
jó hatásfokú energiaforráshoz juttatása. 

Összeállította: Schultz György 
 

[1] Hwang, J. J.; Wang, D. Y. stb.: Development of fuel-cell-powered electric bicycle. 
= Journal of Power Sources, 133. k. 2. sz. 2004. jún. p. 223–228. 

 
[2] Hwang J. J.; Hwang, H. S.: Parametric studies of a double-cell stack of PEMFC 

using Grafoil™ flow-field plates. = Journal of Power Sources, 104. k. 1. sz. 2002. 
jan. 15. p. 24–32. 

 
 

 



 
Röviden… 

Önellátó tanyák – magyar módra 

Sok tanyára nincs hazánkban bevezetve a villany, főként azért, mert 
több millió forintba kerülne a szomszédos faluból odavezetni. Az ilyen 
külterületeken élők és gazdálkodók villamos energiával való önellátását 
teszi lehetővé a GIA-Hungária Kft. által forgalmazott kombinált napele-
mes-szélturbinás rendszer.   

A szélturbina teljesítménye 1 kW, a négy napelem-tábláé 720 W. A 
szélkerékre szerelt generátor 220 V-os váltakozó feszültséget állít elő, 
így közvetlenül táplálhatja a fogyasztókat, a napelemek viszont 24 V 
egyenfeszültséget szolgáltatnak. A rendszer része egy akkumulátortelep 
is, amelyet a napelemek közvetlenül, a szélturbina egyenirányítón ke-
resztül tölt akkor, ha éppen nincs fogyasztó bekapcsolva. Az akkumulá-
torok kimenő egyenfeszültségét egy inverter alakítja át a készülékek által 
igényelt 220 V-os szinuszos váltakozó feszültséggé. A teljes berendezés 
nettó beruházási költsége kisebb, mint 2,5 millió forint.  

Tartalék áramforrásként, illetve nagyobb fogyasztás esetén robba-
nómotoros aggregát egészíti ki a rendszert. Egy kis háztartás energia-
igényét nyáron az aggregát bevetése nélkül képes a berendezés ellátni, 
kerülve a nagyobb fogyasztók egyszerre történő bekapcsolását. A kút 
szivattyúja általában már önmagában meghaladja a két megújuló ener-
giaforrás teljesítményét, ennek működtetésére mindenképpen szükség 
van az aggregát elindítására, legalábbis a jelenleg kapható változatnál. 
A továbbfejlesztés nyilvánvaló célja ezért a teljesítmények növelése le-
het. Érdemes megemlíteni, hogy az ilyen rendszerek megvalósítása cél-
jából pályázni lehet támogatások megszerzésére a megújuló energiafor-
rások pályázati kereteiből, amelyek viszont ebben az évben sajnos elég 
alacsony szintet értek csak el.    

 
(Magyar Hírlap, 2004. október 25.) 

 

 


