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Tüzelőanyag-elemek: 
a működési elvektől a megawattos alkalmazásokig 

 

Az összeállítás első része a tüzelőanyag-elemek működésével foglalkozik a szilárd polimer elektro-

litos típus példáját elemezve, majd sorra veszi a valóságos tüzelőanyag-elemek veszteségforrásait. 

Ezt követi a tipikus jelleggörbék lefutásának bemutatása és értelmezése. A jövő útjait az első me-

gawattos teljesítményű, szennyvíziszapból termelt gázzal táplált egység ismertetése illusztrálja. 

 

Tárgyszavak: tüzelőanyag-elem; működési veszteség; szilárd polimer elektrolit. 

 
Az összeállítás első része a tüzelőanyag-

elemek működésével foglalkozik. Ennek meg-

értéséhez be kell hatolni a tüzelőanyag-elemek 

belsejébe. A tüzelőanyag-elemek számos típu-

sát kifejlesztették már, de ezek működési elve 

annyira hasonló, hogy kis túlzással azt lehet 

mondani, hogy közülük egy megértése a többi 

működésének a megismerését is jelenti. 

 

Az okfejtés a szilárd polimer elektrolit (solid 

polymer electrolyte – SPE) típusú tüzelő-

anyag-elem elvi ábrájára és két ehhez kapcso-

lódó egyenletre támaszkodik. Ezek alapján 

világossá válik, hol lép be a hidrogén és az 

oxigén, hogyan távoznak az elektronok a külső 

áramkörbe, ahol villamos energiát szolgáltat-

nak, és az elektronokat kiegyensúlyozva ho-

gyan bolyonganak a protonok az elektroliton 

keresztül.  

 

Ki fog az is derülni, mi idézi elő az elektromos 

potenciálkülönbséget az anód és a katód kö-

zött. Ez a potenciálkülönbség a vizsgálandó 

folyamat hajtóereje. Ezek alapján felvázoljuk 

azt a négy mechanizmust, amely lerontja a 

tüzelőanyag-elem teljesítményét. A négy vesz-
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teségi mechanizmus ismerete érthetővé teszi a 

tüzelőanyag-elemek tervezése során szükséges 

kompromisszumokat. Végül röviden szó lesz a 

várható fejlődésről, példaként egy USA-beli, 1 

MW teljesítményű, a szennyvízkezelés során 

termelt gázzal hajtott egységet bemutatva. Ter-

mészetesen a szűkös keretek között nincs mód 

kimerítő ismeretek nyújtására, de a kedves Ol-

vasó képessé válik arra, hogy értelmes kérdése-

ket tegyen fel a mérnököknek és tudósoknak, 

valamint intelligens megjegyzéseket tudjon 

tenni a brókerének, ha az a tüzelőanyag-

elemekkel kapcsolatos befektetéseket javasol1. 

 

 

A működés elve  
 

Az 1. ábra a szilárd polimer elektrolit tüzelő-

anyag-elem egy elemi celláját mutatja be. A 

gyakorlatban a tüzelőanyag-elemek több sorba 

kapcsolt cellából állnak, hogy elég nagy fe-

szültséget adjanak (az autóinkban lévő 12 V-os 

akkumulátor is hat kb. 2 V-os elemből áll). 

Ezért pontosabb például az autók vagy buszok 

motorját tápláló tüzelőanyag-elemeket tüzelő-

anyag-elemes telepnek nevezni. 

 

Az SPE tüzelőanyag-elemben az elektrolit a 

valóságban sokkal vékonyabb, mint azt az ábra 

 
1 Ez utóbbi Magyarországon ma még kissé futuriszti-
kusan hangzik, de bízzunk benne, hogy már nem sokáig 
– A szerk.  

szemlélteti, nagyjából olyan vastag, mint egy 

erősebb papír. Az ábrázolt nagyobb vastagság 

a protonok, elektronok, vízmolekulák stb. 

mozgásának szemléltetésére szolgál. Az elekt-

rolit két oldalán az elektródok általában szén 

hordozóba ágyazott platina katalizátort tartal-

maznak, a gyakorlatban az elektródok is sok-

kal vékonyabbak, mint azt az ábra sugallja. Az 

elektród-elektrolit együttest gyakran „memb-

rán-elektród egységnek” nevezik, ez két gáz-

tartály között helyezkedik el, ezek szolgáltat-

ják a reagenseket: a hidrogént az anódhoz, az 

oxigént a katódhoz. 

 

2H2 ↔ 4H+ + 4e–    (anód) (1)  

     │       │ 

elektrolit     külső áramkör  

     ↓        ↓  

O2 + 4H+ + 4e– ↔ 2H2O      (katód)  (2) 

 

A lejátszódó folyamatok szemléltetéséhez kö-

vetni kell az egyes részecskék útját. Ezt előse-

gíti a két egyenlet: az (1) egyenlet az anód-, a 

(2) egyenlet a katódreakciót írja le. A (2) 

egyenlet az (1) egyenlet alatt helyezkedik el, 

így a kettő között a nyilak a bal oldalon a pro-

tonok útját mutatják az elektródok között az 

elektroliton keresztül, a jobb oldalon az elekt-

ronokét a külső áramkörben. A működés leírá-

sának követése során ajánlatos, hogy az Olva-

só mondatról mondatra hol az ábrára, hol az 

egyenletekre összpontosítsa figyelmét.  
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energiaszolgáltatás

O2-ben gazdag levegő 

hő

kimerült 
H2

O2  
kimerült levegő 

hidrogén-
tartály 

anód 
(katalizátorréteg)

ionos vezető
(elektrolit)

katód 
(katalizátorréteg)

oxigén-
tartály 

a különböző részecskék jelölése 
 
= H2 = hidrogénmolekula 

= H = hidrogénatom 

= H+ = proton 

= e- = elektron 
 
= O2 = oxigénmolekula 
 
= O = oxigénatom 
 
= H2O = víz 

 
1. ábra A tüzelőanyag-elemes cella működése 

 
 
A molekuláris hidrogén (H2) belép az ábra 

bal felső sarkában lévő csövön keresztül az 

anód mögött lévő gáztérbe. Ezek után a mo-

lekulák az anód elektród-elektrolit határfelüle-

tére diffundálnak, ahol minden molekula két 

hidrogénatomra (2H) bomlik. Ezután a hid-

rogénatomok mindegyike egy egyszeres po-

zitív töltésű protonra (H+) és egy egyszeres 

negatív töltésű elektronra (e–) bomlik fel. Ezt 

az anódnál bekövetkező bomlási folyamatot 

az (1) egyenlet írja le. A fenti leírásban hasz-

nált „bomlás” szó helyett a vegyészek „ioni-

zációról” beszélnek – ez az elfogadott szak-

kifejezés. A továbbiakban a különböző töltött 
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részecskék, az elektronok és a protonok el- 

térő úton jutnak el közös célpontjukhoz, a 

katódhoz. Az elektronok a külső áramkörön 

keresztül indulnak el, és mielőtt elérnék a 

katódot, valamilyen elektromos eszközt mű-

ködtetnek, az ábrán példaként elektromos 

égő szerepel. A protonok az elektroliton 

keresztülvándorolva érik el a katódot. A 

két egyenletet összekötő két nyíl jelzi ezt a 

kétféle utat. Mindezek sugallják a tüzelő-

anyag-elem gyártásához felhasználható anya-

gok kívánatos tulajdonságait: az elektrolit 

vezesse jól a protonokat, de legyen jó szige- 

telő az elektronok számára. A külső áram- 

kör pedig legyen az elektronok számára jó 

vezető, de a protonok számára áthatolhatat- 

lan. (A mérnöki munkáról szokták gyakran 

azt mondani, hogy nincsenek technológiai ki-

hívások, csak anyagtudományi kihívások van-

nak – ennek klasszikus példája a tüzelőanyag-

elem.) 

 

Az elektronok és a protonok a katódra jutva az 

oxigénmolekulákkal (O2) találkoznak. Az áb-

rán az oxigén a jobb felső csövön keresztül 

érkezik, mint a levegő összetevője (űrtechnikai 

alkalmazásokban azonban tiszta oxigént hasz-

nálnak). A protonok és elektronok egymás 

ellentétes töltését semlegesítve, hidrogén-

atommá egyesülnek, majd az oxigénnel egye-

sülve vizet képeznek. A bekövetkező folyama-

tot a (2) egyenlet írja le. 

Mi gerjeszti a folyamatot?  
 

Felmerül a kérdés: miért bomlanak fel a hidro-

génmolekulák az anódon, és miért egyesülnek 

az oxigénnel a bomlás termékei, vizet képezve 

a katódon. A válasz két lépésben adható meg. 

Mindenekelőtt fel kell idézni, milyen alapvető 

folyamatok zajlanak le minden többfázisú 

rendszer határfelületén. Példaként tekintsük a 

folyadékállapotú víz (H2Ofolyékony) és a gőz, 

mint gázállapotú víz (H2Ogáz) találkozását, az 

ún. víz-gőz határfelületet. A határfelületi me-

chanizmusokra vonatkozó itt érvényes alapel-

vek a tüzelőanyag-elemekben lévő elektróda-

elektrolit határfelületeken lejátszódó folyama-

tokra is alkalmazhatóak. 

  

A 2. ábra víz és gőz egyensúlyban lévő keveré-

két ábrázolja dugattyúhengerben, a dugattyú álló 

helyzetében. Az ábra alatti egyenlet szemlélteti 

a határfelületen lejátszódó folyamatot. A balról 

jobbra mutató nyíl arra utal, hogy a folyadékban 

lévő egyes molekulák elég közel vannak a határ-

felülethez és elég nagy energiájúak ahhoz, hogy 

gőzbe menjenek át. A jobbról balra mutató nyíl 

ennek az ellenkezőjére utal: egyes gőzmoleku-

lák elég közel vannak a határfelülethez és túl 

kevés energiával rendelkeznek, így a folyadékba 

’eshetnek’ és ott is maradhatnak. Ha a rendszer 

egyensúlyban van, a folyadékból a gázba lépő 

molekulák száma megegyezik a gázból a folya-

dékba jutó molekulák számával. 
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2. ábra A víz-gőz egyensúly álló dugattyú 
esetén 

 
A 3. ábra ugyanezt a dugattyúhengert ábrázol-

ja, avval a különbséggel, hogy a dugattyú fel-

felé mozog, így növeli a gáz térfogatát. Így a 

vízgőz-molekulák számára nagyobb térfogat 

áll rendelkezésre, és kevesebb molekula marad 

a határfelület közelében, amelyek a folyadékba 

juthatnak. Mivel a víz sűrűsége nem változik, 

a határfelület közelében lévő, a gázfázisba 

átlépni képes vízmolekulák száma nem válto-

zik. A végeredmény: az egyensúly eltolódása, 

makroszkopikus molekulaáramlás a vízből a 

gőzbe. A 3. ábra alatti két egyenlet erre a fo-

lyamatra utal. A felső egyenlet szerint bár a 

molekulák mozgása mindkét irányba mindig 

bekövetkezik, több megy a folyadékfázisból a 

gázfázisba, mint ellenkező irányba. Az alsó 

egyenlet az eredő folyamatra utal. 
 

 

gázállapotú 
H2O 
(gőz) 

gázállapotú 
H2O 
(gőz) 

folyékony 
H2O 

H2O folyékony H2O gáz

folyékony 
H2O (a teljes vándorlás) 

H2O folyékony H2O gáz

(a teljes vándorlás) 

H2O folyékony H2O gáz

(a nettó vándorlás) 

 
3. ábra A víz-gőz egyensúly mozgó dugattyú 

esetén 

 

Ez a gondolatmenet annak a megvilágítására 

szolgált, hogy a reakcióban résztvevő egyes 

részecskék a határfelület mindkét oldalán jelen 

vannak, az egyes fajták közül egyesek az 

egyik, mások az ellenkező irányba mozognak. 

Egyensúlyban (amikor makroszkopikusan nem 

történik semmi) a határfelületet különböző 

irányból átlépő részecskék egymást kiegyenlí-

tik; nincs eredő áramlás. Ha azonban a rend-

szert kimozdítják egyensúlyi állapotából – a 
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fenti példában a dugattyú felfelé mozgatásával 

– a végeredmény a természet azon megnyilvá-

nulása, amelynek révén igyekszik olyan új 

egyensúlyi helyzetet létrehozni, amely az új 

külső körülményeknek felel meg. 

 

Ezek után vissza lehet térni az elektróda-

elektrolit határfelületének vizsgálata során az 

1. ábrához és az (1) és (2) egyenlethez. Először 

azt érdemes megnézni, mi történik „nyitott 

áramkörben”, ideális tüzelőanyag-elem eseté-

ben. Nyitott külső áramkör esetén nincs elekt-

ronáram. Ha a külső áramkörben nulla elekt-

ronáram folyik, akkor az elektrolitban nulla 

protonáram van (ha lenne protonáram, a kató-

don pozitív töltés gyűlne össze, ez pedig meg-

akadályozná a további protonáramot). A nyi-

tott áramkör esetén az ideális tüzelőanyag-

elem egyensúlyi helyzetben van; makroszko-

pikusan semmi sem történik, bár mikroszkopi-

kusan nézve a különböző részecskék oda-

vissza ugrálnak. 

 

Az anód-elektrolit határfelületen az átmenő 

részecskék a hidrogénmolekulák (H2), a proto-

nok (H+) és az elektronok (e–). A katódon pe-

dig: oxigénmolekulák (O2), protonok (H+), 

elektronok (e–) és vízmolekulák (H2O). Az 

elektroliton belül a protonok (H+) állandó 

mozgásban vannak, de nyitott áramkör esetén 

ez a mozgás nem ad eredő áramot. Ugyanez 

igaz a külső áramkör elektronjaira is.  

Most következik a tüzelőanyag-elemek műkö-

désének sarkalatos pontja: Az anódon és a 

katódon egyensúly esetén a töltött részecs-

kék úgy helyezkednek el, hogy közöttük 

potenciálkülönbség keletkezik. Az anód és a 

katód között mérhető feszültség megközelí-

tőleg 1,23 V. A magasabb potenciált a hidro-

génben tárolt energia (exergia) hozza létre. 

Amikor a hidrogénmolekula atomi összetevői-

re bomlik, majd azok tovább bomlanak H+ és 

e– összetevőkre, a H2-ben lévő exergia átalakul 

a villamos potenciált létrehozó töltések 

exergiájává. Ideális esetben ez az exergia 

elektromos energiává alakítható, amikor az 

elektron ezt a kb. 1,23 V potenciálkülönbséget 

befutja. 

 

Feltehető azonban a kérdés: mi készteti a H2-t, 

hogy H+ és e– összetevőkre essen szét? Né-

hány H2 molekulának biztosan szét kell esnie, 

mert az elektróda-elektrolit határfelület mentén 

mindig vannak ide-oda ugráló H2, H+ és e– 

részecskék. Így az anód közelében tartózkodó 

részecskék csoportját úgy lehet tekinteni, mint 

amelyek exergiát tárolnak, és ezt az egyes 

elektronok felhasználhatják, amikor az alacso-

nyabb potenciálú katódra jutnak2. Így történik 

a tüzelőanyag-elemben a hidrogén exergiájá-

nak átalakítása elektromos exergiává.  

 
2 A kémikusok exergia helyett a „szabadenergia” fo-
galmát használják. A fenti magyarázat egyszerűsített, 
nem tekinthető szakmailag pontosnak. 
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A következő lépés az áramkör zárása. Mivel a 

katód feszültsége pozitív az anódhoz képest, 

ez a pozitív feszültségesés az anód körüli sza-

bad elektronok egy részét a külső áramkörön 

keresztül a katód felé vonzza. A katódot elér-

ve, növelik a katód körül az elektronsűrűséget; 

ez az egyensúlyi helyzetet némileg felborítja: a 

katód negatívabb lesz, mint ami az egyensúly-

nak megfelel. A katód az elektrolitból proto-

nokat vonz magához, hogy az egyensúlyi 

helyzetet visszaállítsa. Az eredmény: az elekt-

roliton keresztül áramló protonok pontosan 

ellensúlyozzák a külső körben áramló elektro-

nokat. 

 

A hatásfok alakulása 

 

Eddig az ideális tüzelőanyag-elem működésé-

ről volt szó, most a valóságos eszköz tárgyalá-

sa következik. A villamos teljesítmény az 

elektronáram és a feszültségesés szorzata: 

 

W = V * I, (3) 

 

ahol W a teljesítmény wattban, V a feszültség 

voltban és I az elektromos áramerősség am-

perben. Más típusú elemekhez hasonlóan az 

áram növelése a feszültség csökkenésével jár. 

Eleinte az áram növekedése gyorsabb, mint a 

feszültség csökkenése, ezért van az, hogy az 

áramkör zárásakor a teljesítmény először nö-

vekszik. Létezik azonban egy maximális telje-

sítmény, amelynek elérése után a feszültség 

gyorsabban csökken, mint ahogy az áram nő, 

ezért a teljesítmény rohamosan csökken. 

 

A 4. ábra a tüzelőanyag-elemre jellemző fe-

szültség-áramerősség görbét (polarizációs gör-

bét) mutatja be3. Az ábrán szerepel a teljesít-

mény görbéje is. Az anódot elhagyó elektro-

nok száma attól függ, mennyivel kisebb az 

anód feszültsége az üresjárási egyensúlyi ér-

tékhez, vagyis 1,23 V-hoz képest. Az ábra 

szerint a tüzelőanyag-elem esetében a V-I ösz-

szefüggés nem lineáris, bár ezt sugallná a gőz-

víz határfelület említett példája. Az elektród-

elektrolit határfelület elektrokémiája sokkal 

bonyolultabb, de az egyensúlyra és az egyen-

súlyhiányra vonatkozó, a részecskék vándorlá-

sát meghatározó alapelvek itt is érvényesek.  

 

Az ideális tüzelőanyag-elem 1,23 V feszültsé-

gen adja le az áramot, ez 100%-os exergia-

hatásfoknak felel meg. A valóságban a tüzelő-

anyag-elem ennél kisebb feszültségen adja le 

az áramot, a hatásfoka a tényleges feszültség 

és az 1,23 V ideális feszültség hányadosa4: 

 
3 A tüzelőanyag-elemeknél gyakran az áram helyett az 
elektród felületére vonatkozó áramsűrűséget adják meg 
A/m2 vagy mA/cm2 egységekben. Ez esetben a teljesít-
ményt az elektródfelületre vonatkozó teljesítménysűrű-
ségben adják meg, W/m2 egységekben. 
4 A tüzelőanyag-elem hatásfoka csak a feszültségétől 
függ, az áramerősségtől független. Az áramerősség csak 
a felvett hidrogénmolekulák számától függ, mert min-
den hidrogénmolekula pontosan két elektront szolgál- 
tat. 
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4. ábra A tüzelőanyag-elem feszültsége, teljesítménye és hatásfoka az áram(sűrűség) 

függvényében 
 
 
 
Hatásfok = (Az elem feszültsége)/(1,23 V) (4) 

 

Ennek alapján a 4. ábra bal oldalán egy máso-

dik függőleges tengely is van: ezen a hatásfok 

szerepel, így a V–I görbe egyúttal a hatásfokot 

is megadja. A 4. ábra az elem teljesítmény-

görbéjét is ábrázolja, ez a jobb oldalon lévő 

függőleges tengelyen olvasható le.  

 

A hatásfokgörbe egy-egy pontjának ordinátája 

megadja a bemenő hidrogén exergiájának 

elektromos energiává átalakuló hányadát – a 

maradék hőenergiává alakul át. 

 

Semmi sem ideális – 
a veszteségek forrásai 
 

A V–I görbe „különös” alakja segít megérteni 

a veszteségeket kiváltó négy folyamatot. E 

folyamatok ismerete pedig a tervezés során 

szükséges kompromisszumok értékelését teszi 

lehetővé. Az alábbiak magyarázatot adnak a 4. 

ábrán látható görbék alakjára. A veszteségeket 

a következő négy folyamat váltja ki: 

• a reagensek átvezetése és a belső áram 

okozta veszteségek, 

• aktiválási veszteségek, 
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• ohmos veszteségek, és 

• gázdiffúziós veszteségek. 

 

Az egyes folyamatok szerepe a fenti sorrend-

ben az áramerősség növekedésével válik fon-

tossá, az egyes folyamatok enyhén átfedik 

egymást. A V–I görbe egy-egy szakaszán 

azonban egy bizonyos mechanizmus szerepe 

dominál (szemben sok más energiaátalakí-

tóval, ahol a különféle veszteségek egyenlete-

sen elosztva keverednek), ez teszi informatív-

vá e görbét a tervezés és optimalizálás során. 

Érdemes tehát a veszteséget okozó egyes fo-

lyamatokat kissé részletesebben is áttekinteni. 

 

A reagensek átvezetése 

és a belső áram okozta veszteségek 

(nyitott áramkör estén is) 

 

Még üresjárás esetén is kisebb a feszültség az 

ideális 1,23 V-nál. Ennek két oka van. Egyrészt 

az elektrolitnak jó protonvezetőnek és tökéletes 

elektronszigetelőnek kell lennie. Természetesen 

az elektrolitok nem tökéletes elektronszigete-

lők, mindig van kismértékű elektronáramlás az 

elektroliton keresztül, ami a feszültség csökke-

nését idézi elő. Másrészt mindig van kismérté-

kű H2 vándorlás az elektroliton keresztül a ka-

tód felé, ahol a H2 reakcióba lép a gáztartályban 

lévő O2-vel – ez csak hőt eredményez. Az e 

folyamatok okozta feszültségcsökkenés korsze-

rű konstrukcióknál már csak kb. 0,2 V, de ez 

alá még nem sikerült kerülni. Ennek tulajdonít-

ható, hogy a V–I görbe teljesítményt szolgáltató 

része 1,23 V alatt indul. 

 

Aktiválási veszteségek 

 

Ezeknek a veszteségeknek a szerepe a kis 

áramsűrűségnek megfelelő 1. tartományban 

döntő. Amikor az áram megindul, a feszültség 

meredeken csökken, mielőtt a görbe laposabbá 

válna. Ennek az az oka, hogy az elektrokémiai 

reakciók lassúak (különösen a katódon) – a 

reakciókat nagyobb feszültségeséssel kell akti-

válni, amely „keresztülvonzza” a töltött ré-

szecskéket az elektród-elektrolit kettősrétegű 

határfelületen (a határfelület atomi kettősréte-

gekből áll, ennek részletezése meghaladja ke-

reteinket). Miután a feszültség az ideális 

1,23 V-ról kb. 1,0 V-ra esik, az áramerősség 

növekedni kezd. 

 

Ohmos veszteségek  

 

Szerepük a 2. tartomány közepes áramerőssé-

gei mellett döntő. A közönséges ellenállási 

veszteségek (ezt a villamosmérnökök gyakran 

I2×R, vagy ohmos veszteségnek hívják) a V-I 

görbe közel egyenes szakaszán jutnak döntő 

szerephez. A tüzelőanyag-elemben az ohmos 

veszteségek az elektronok és protonok áramlá-

si helyein – az elektrolitban, a gáztartály leme-

zein, az elektródokon – keletkeznek. 
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Gázdiffúziós veszteségek 

 

A szerepük 3. tartományban a nagy áramsűrű-

ségek mellett döntő. Amint a H2 és az O2 a két 

elektród-elektrolit határfelületen elfogy, pótol-

ni kell azt. Az 1. és 2. tartományban a gázdif-

fúzió nem korlátozza a folyamat sebességét, az 

áramerősség növelésével azonban eljutunk egy 

olyan pontra, amikor a reagens gázok felhasz-

nálása már olyan gyors, hogy az elektród-

elektrolit felületen hiány keletkezik belőlük. 

Ez a hiány a katódnál erőteljesebb, mert a le-

vegő az oxigénen kívül nitrogént is tartalmaz, 

és a katód terében csapódik ki a víz is. A H2O 

jelenléte a katódfelület elárasztásával akadá-

lyozhatja az oxigén molekuláit a katód eléré-

sében. Hasonló jelenségek lépnek fel az anó-

don is a hidrogén hozzávezetésénél, de ezek 

kevésbé jelentősek. E „tömegtranszport” hatá-

sok növelik az áramerősség növekedésének 

fenntartásához szükséges feszültségesést. E 

„diffúzió” miatti hatásfok-csökkenés a maxi-

mális teljesítménynek megfelelő áramerősség-

hez közel eső pontban kezdődik, így korlátozó 

hatása csak ritkán játszik szerepet a valóságos 

tüzelőanyag-elemek működésében. 

 

 

Mi várható a jövőben? 
 

A 21. századba lépve az egyes tüzelőanyag-

elemes konstrukciók az elektrolitok és a kata-

lizátorok kiválasztásában, valamint a geomet-

riai felépítésükben különböznek egymástól. A 

kis hőmérsékletű tüzelőanyag-elemek elektró-

dái, elektrolitjai és gáztartályai sík elrendezé-

sűek, a gáztartályokban csatornák vannak az 

elhasznált hidrogén és az oxigén pótlásához, és 

a keletkezett víz elszállításához. Mindez réte-

gesen helyezkedik el, többemeletes lakodalmi 

tortára emlékeztetően. A körülvevő keret ösz-

szefogja az elektród, az elektrolit és gáztartály 

rétegeit. A kereten lyukak vannak a hidrogén 

és az oxigén bejuttatására a gáztérbe, valamint 

a keletkező víz eltávolítására. Ezt hívják „le-

mez és keret” elrendezésnek. 

 

Ebből a vázlatos ismertetésből is kiderül, hogy 

a tüzelőanyag-elemek tervezése és gyártása 

térbeli kihívások sokaságát jelenti. A tüzelő-

anyag-elemek új generációjának kifejlesztése a 

vegyészek mellett a fizikai és biológiai tudo-

mányok művelőinek együttmunkálkodását is 

igényelni fogja. Sőt talán még az építészekét 

is: olyan emberekét, akik három dimenzióban 

gondolkodnak. A tüzelőanyag-elem lényege 

azonban továbbra is az elektrokémia marad. 

 

Mielőtt a tüzelőanyag-elemek sokkal nagyob-

bak lesznek, várható a kisebb méretű változa-

tok megjelenése is. A „lemez és keret” geo-

metria fennmaradása mellett ötletesebb konfi-

gurációk megjelenése is várható. Talán a tüze-

lőanyag-elemek új generációja az emberi tü-
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dőhöz hasonlóan kapillárisokkal lesz behálóz-

va. A jövőbe mutató lehetőségek példájaként a 

következő pont az első megawattos teljesítmé-

nyű tüzelőanyag-elemes rendszert mutatja be. 

 

 

Megawattos tüzelőanyag-elemek 
 

A néhány éve az egekig szökött energiaköltsé-

gek és a szigorúbb kibocsátási határértékek 

arra kényszerítették az USA-beli King County 

helyi természetvédelmi hatóságának szenny-

vízkezelési részlegét, hogy új utakat keressen 

létesítményei energiaigényeinek kielégítésére. 

Meg is lett az eredmény: a helyieknek köny-

nyebbé vált a lélegzés, miközben a megye a 

korábbinál kevesebbet fizet a villamos energi-

áért. A dolog nyitja az, hogy a Seattle külterü-

letén, Rentonban üzemelő szennyvíztisztító 

üzemben munkába állt a világ eddigi legna-

gyobb, magas üzemi hőmérsékletű tüzelő-

anyag-elemekkel villamos energiát termelő 

erőműve. 

 

A FuelCell Energy Inc. által tervezett és gyár-

tott egységben elektrolitként olvasztott karbo-

nátokat használnak. A cellák viszonylag magas 

hőmérsékleten, 1168 °C-on üzemelnek, mivel 

így a katalizátor szabaddá tudja tenni a szén-

hidrogén üzemanyagban (ami lehet anaerob 

derítésnél keletkező gáz, földgáz, propán, 

széngáz, sőt még dízel üzemanyag is) található 

hidrogént a reakció számára. A szennyvíztisz-

títónál működő DFC (közvetlen tüzelőanyag-

elem, direct fuel cell) teljesítménye 1 MW, a 

hűtése során keletkező hulladékhőt távfűtésre, 

légkondicionáló rendszerek abszorpciós hűtő-

jének üzemeltetésére, vagy éppen meleg víz és 

gőz előállítására használják fel. Rentonban ezt 

a hőt a szennyvíziszap gázzá alakításának 

előmozdítására hasznosítják – a gázból egy 

DFC1500 típusú tüzelőanyag-elemes egység 

állítja elő a villamos energiát.  

 

Hogy e projekt gazdasági szempontból is von-

zó legyen az érintettek számára, az USA kör-

nyezetvédelmi hatósága (EPA) 12,5 M USD 

támogatást adott a beruházáshoz, amit a megye 

és a FuelCell Energy 19 millióra egészített ki. 

A gyártó számára a legfontosabb annak bizo-

nyítása, hogy a FuelCell Energy első kereske-

delmi forgalomra érett megawatt-osztályú egy-

sége tartósan üzemképes, és az anaerob 

szennyvízkezelő el tudja látni elegendő gázzal 

azt. Sokakat arról is meg kell győzni, hogy a 

tüzelőanyag-elemes technológia fel tudja 

használni az emésztőben fejlesztett iszapgázt. 

Bár a tesztvizsgálat tervezett időtartama 2 év, 

az eddigi eredmények felülmúlják a várakozá-

sokat. A legmeggyőzőbb a villamos teljesít-

mény 45%-os hatásfoka, amely páratlan bár-

milyen hasonló teljesítményű erőművi techno-

lógiával összehasonlítva, de figyelemre méltó 

a 65%-os összesített termikus hatásfok, vala-
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mint a több mint 2000 üzemóra alatt tapasztalt 

93%-os rendelkezésre állás is. Meggyőzőek a 

káros anyagok kibocsátásának jellemzői is a 

környék lakói számára, hiszen egy belsőégésű 

motorral hajtott generátorhoz képest a DFC 

99,96%-kal kevesebb NOx-t , 99,99%-kal ke-

vesebb SO2-t és 59%-kal kevesebb CO2-t bo-

csát ki.  

 

A megawattos kategóriájú DFC1500-ast a 

FuelCell Energy standard, földgázzal működő 

moduljának átalakításával állították össze, 

csatlakoztatva hozzá a tisztítatlan iszapgáz 

előkezeléséhez és továbbításához szükséges 

berendezéseket és szabályozásokat. A megyei 

szennyvíztisztító annyi szennyvíziszapot ter-

mel, hogy az elég lehet akár egy 4 MW-os 

hasonló erőmű fűtőanyaggal való ellátására is. 

Bár a termelt energiát teljes egészében helyben 

használják fel, az egységet rákötötték az elekt-

romos hálózatra is. 

 

A ma még világviszonylatban ritka iszapgáz-

zal üzemelő erőművek közül a FuelCell két 

berendezését Japánban helyezték üzembe. 

Egyikük a Kirin sörgyár szennyvízét haszno-

sítja, a másik pedig Fukuoka városában egy 

helyi szennyvíztisztítóban üzemel. Az a kö-

rülmény, hogy a berendezés iszapgázt is fel 

tud használni, valóságos áldás a tüzelőanyag-

elemeket gyártó cégek számára. A King 

County által végzett országos felmérés szerint 

az USA-ban jelenleg legalább 400 olyan 

szennyvíztisztító üzemel, amelyeknél elég 

iszapgáz keletkezik az 1 MW-os erőmű mű-

ködtetéséhez. Egy, a gyártó által korábban 

kidolgozott tanulmány pedig megállapította, 

hogy az USA-ban több mint 550 olyan telepü-

lési szennyvíztisztító van, amelyek el tudnak 

látni iszapgázzal egy 250 kW-os tüzelőanyag-

elemes erőművet. Japánban e potenciál körül-

belül 2000 MW-ra becsülhető. 
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