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Közel nulla CO2-kibocsátással 
a hidrogénkorszak felé 

 

Az E-MATIANT ciklusú gázturbinás erőművek integrálása szilárd oxidos tüzelőanyag-elemekkel 

(SOFC) közel nulla CO2-kibocsátást eredményez, a hatásfok jelentős növekedése mellett. Összeál-

lításunk az integrált rendszer felépítését és főbb jellemzőit taglalja. A markáns előnyökkel szemben 

a tüzelőanyag-elemek jelenlegi borsos ára jelenti az elrendezés fő hátrányát, az árak azonban kö-

zéptávon biztosan csökkenni fognak. 

 

Tárgyszavak: tüzelőanyag-elem; SOFC; E-MATIANT ciklus; szén-dioxid. 

 
Hosszabb távon a fosszilis fűtőanyagok hasz-

nálata tarthatatlan, ugyanakkor a nukleáris 

energia egyelőre kevéssé elfogadható alterna-

tíva a közvélemény számára, míg a környeze-

tet kímélő megújuló energiaforrások csak kor-

látozott mértékben képesek hozzájárulni a hő- 

és villamosenergia-igények kielégítéséhez. 

Emiatt középtávon (2050-ig) a prognózisok 

mindenképpen a fosszilis fűtőanyagok fel-

használásának növekvő súlyával számolnak – 

ezért különösen fontos, hogy az ennek kapcsán 

 

végbemenő technológiai folyamatok a lehető 

legkisebb mértékben terheljék a környezetet. A 

villamos energia termelésében ugyanis jelen-

leg az éghajlatváltozás felgyorsulásáért első 

helyen felelős üvegházhatású gázok közül e 

káros hatás közel kétharmada a szén-dioxid 

számlájára írható, ami pedig az emberi tevé-

kenységekhez kötődő teljes szén-dioxid-kibo-

csátást illeti, a villamos energia és a kapcsolt 

hő termelésének részesedése eléri az egyhar-

madot.  
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Szintén hosszabb távon érvényesülő tendencia, 

hogy a közlekedés mellett az ipar és a szolgál-

tató szektor is mind nagyobb mértékben tá-

maszkodhat a villamos energia és a hidrogén 

szimbiózisára. Jó példa erre a fényelektromos 

hatást hasznosító napelemek által előállított 

energia tárolása tüzelőanyag-elemek közbeik-

tatásával, amikor a hidrogéngáz formájában 

tárolt energia a napsugárzás ideiglenes szüne-

tének időszakában újra elektromossággá ala-

kítható. Miután a Kiotói Jegyzőkönyvben sze-

replő, 2010 után megvalósítandó intézkedések 

(az energiafelhasználás növekedésének mér-

séklése, a hatásfok javítása, a kapcsolt energia-

termelés fokozása, kisebb széntartalmú szén-

hidrogének és megújuló energiaforrások foko-

zott kiaknázása) optimális mértékű megvalósí-

tása sem lenne elegendő a CO2-kibocsátás 

szükséges (az évszázad folyamán legalább 

50%-os) csökkentéséhez, előtérbe kerül a fűtő-

anyagok és/vagy a füstgáz szén-dioxid tartal-

mának lekötése is. Gyakorlatilag 100%-os 

lekötésből kiindulva egészen új típusú erőmű-

vekre lesz szükség – olyan új koncepciók ki-

munkálására, amelyek alternatív vagy kiegé-

szítő megoldásként vehetők számba az egyes 

országok energiatermelő kapacitásainak kiala-

kítása során. A közel nulla CO2-kibocsátású 

erőművek lehetőséget adnak a fosszilis fűtő-

anyagok további, számottevő környezetter-

helés nélküli és hatékony hasznosítására, 

 

elkerülve a Kiotói Jegyzőkönyv által előirány-

zott kibocsátáscsökkentés és a kibocsátási jo-

gok ehhez kapcsolódó kereskedelmének beve-

zetésével összefüggő szociális és gazdasági 

természetű zavarokat is.  

 

A legismertebb, közel nulla CO2-kibocsátású 

eljárások alapját oxidálható fűtőanyagok és 

munkaközegként CO2 és víz elegye képezi. 

Előfordulnak vízben dús elegyekre támaszko-

dó vizes ciklusú ilyen eljárások (pl. a Graz-

ciklus) is, míg mások szén-dioxidban dúsabb 

keverékekre támaszkodnak. Teljesítményük és 

környezeti hatásuk közel azonos, komplexitá-

suk, a szükséges további fejlesztések mértéke, 

hasznosíthatóságuk és gazdaságosságuk vi-

szont jelentős mértékben eltérő.  A jelen ösz-

szeállítás alapját képező vizsgálatokhoz a ku-

tatók viszonylagos egyszerűsége miatt az úgy-

nevezett E-MATIANT ciklust választották ki, 

mivel ez az eljárás a magas hőmérsékletű tüze-

lőanyag-elemekhez is egyszerűen illeszthető. 

Az itt bemutatandó, továbbfejlesztett hibrid 

ciklus magas hőmérsékleten (900–1000 °C-on 

és 50–60%-os hatásfokkal) üzemelő szilárd 

oxidos tüzelőanyag-elemek (SOFC) és a közel 

nulla CO2-kibocsátású E-MATIANT ciklus 

integrálására támaszkodik, egybevetve e rend-

szer működését az egyszerű E-MATIANT 

cikluséval.  
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A hibrid SOFC/E-MATIANT ciklus 
modellezése 
 

Mint az 1. ábrán látható, a CO2-t teljes mér-

tékben újrafelhasználó E-MATIANT ciklus 

oxidálható fűtőanyagot (fosszilis fűtőanyag és 

légszeparátorban előállított O2 keverékét), 

munkaközegként CO2-t használ, és termikus 

moderátort tartalmaz. Az égéstermék főleg 

H2O és CO2. A vizet kondenzálással, míg 

az égés során keletkező fölösleges CO2-t – 

szuperkritikus állapotban – a kompresszor 

kimeneténél, egyszerű szelepen keresztül tá-

volítják el. Ezután az eltávolított CO2-t össze-

nyomják, előkészítve az esetleges újrahasz-

nosításra (például kőolajkitermelő kutak ho-

zamának fokozására vagy széntelepeken ta-

lálható metán kitermelésére) vagy végleges 

tárolásra.  
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Az egyes szakaszok magyarázata: 1–2, közbenső hűtésű szakaszos kompresszor; 
2–3 a regenerátor felső nyomásszakasza; 3–4 HP égetőkamra; 4–5 HP expander; 

5–6 LP égetőkamra; 6–7 LP expander; 7–8 magas hőmérsékletű hőcserélő; 
8–9 regenerátor; 9–1 vízhűtő/szeparátor 

 
1. ábra Az újrahevítéses regeneratív E-MATIANT ciklus körfolyamata 
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A regeneratív Ericsson-ciklushoz hasonló fo-

lyamatnak két, közel izotermikus szakasza van 

(egy közbenső hűtésű szakaszos kompresszor 

és egy szakaszos expanzió egyszeri újramele-

gítéssel), valamint két, csaknem izobár fázisa 

(a regenerátorban, a két égetőkamrában, vala-

mint a füstgáznak a kompresszor bemeneti 

hőmérsékletére való hűtésénél). Az optimális 

nettó hatásfok 40%, amikor a turbina belépő 

hőmérséklete 1300 °C, a ciklus legmagasabb 

és legalacsonyabb nyomása pedig 60 illetve 1 

bar, és az optimális újramelegítési nyomás 12 

bar (lásd a 3. ábra alsó görbéjét). A CO2-

expander egyik fő jellegzetessége a standard 

gázturbinák 550 °C-ához képest magas kime-

neti hőmérséklet (900–1000 °C), ami jócskán 

szolgáltat magas hőmérsékletű hőenergiát és 

jól illeszthető a magas üzemi hőmérsékletű 

tüzelőanyag-elemekhez.  

 

A 2. ábra a hibrid rendszer felépítését szemlél-

teti: a 60% hatásfokú SOFC-vel és a hozzá 

csatlakozó, 800–1000 °C-on működő refor-

merrel, amely magas hőmérsékletű hőfej-

lesztőn (R) át csatlakozik a kisnyomású ex-

pander kimeneténél. A földgáz (A) a turbina 

nagynyomású (HP) részének (B), és az kis-

nyomású (LP) részének (C) égetőkamráit táp-

lálja, valamint az SOFC reformerét (D, N), 

míg az O2 a HP égetőkamrát (E) és a SOFC-t. 

Az LP égetőkamrába lép az O2 és a szintézis-

gáz, az SOFC nem használja ezeket a gázokat.  

Az 1300 °C-os hőmérséklet elérése érdekében 

a földgázt mind a magas, mind az alacsony 

nyomású égéskamrába (B, C) az egyik oldalon 

betáplálják (a bemenő gáz 49 + 16 = 65% 

(m/m), míg a gőzátalakítót (N), amely CO + 

H2 szintézisgázt állít elő (35%), a másik olda-

lon az SOFC fűtőanyagaként használják fel. 

Az integrált elrendezést főként az alábbi ösz-

szeköttetések illusztrálják:  

1. A szintézisgáz tömegarányban 85%-át 

(vagy a kezdeti betáplált energia 30%-át) a 

tüzelőanyag-elemek használják fel, míg a 

kiindulási energia fennmaradó részét 

(15%), valamint más termékek, köztük az 

oxigén és a szennyező anyagok (H) és (G)-

nél léptetik be a kisnyomású égetőkamrába, 

így kiegészítő oxigénre a légszeparátortól 

nincs is szükség;  

2. A CH4 + 2 H2O → CO2 + 4H2 endoterm ké-

miai reakcióhoz, nemkülönben a reagensek 

felmelegítéséhez szükséges hőt részben az 

E-MATIANT ciklus kimeneténél található 

LP expandertől távozó gáz, részben pedig 

maga az SOFC (K) szolgáltatja; az SOFC-től 

távozó minden terméket (kivéve a CO2 és a 

H2O) az LP égetőkamra használja fel, és 

ugyanez a helyzet az SOFC-ben nem fel-

használt szintézisgáz esetében is. Az LP ége-

tőkamrákhoz vezetett oxigén viszont teljes 

egészében átáramlik az SOFC-n, és növeli 

annak hatásfokát. A légszeparátorban előállí-

tott oxigénmennyiség teljes égést biztosít és 
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a legjobb konstrukciós megoldásoknál két 

részre oszlik: 50% megy a nagynyomású 

égetőkamrához (E) a másik fele pedig az 

SOFC-hez (F). Ez utóbbi mennyiség felét a 

tüzelőanyag-elem használja fel, a másik fele 

(G) pedig az SOFC-ben fel nem használt 

szintézisgázzal (15%) együtt az LP égető-

kamrába kerül (H). Ily módon az LP égető-

kamra a légszeparátorban  fejlesztett O2 

25%-ával együtt az elsődleges energia 40%-

át kapja. Az így keletkező oxigéntöbblet tel-

jes égést eredményez, lehetővé téve az égés-

kamra kimenetén a turbina bemeneténél az 

1300 °C hőmérséklet elérését.  
 

 
 

CO2 + H2O CO2 + H2O LP égetőkamra
HP ∼

2. ábra A hibrid ciklus és a SOFC integrálásának sémája. 
Az egyes áramok %-os aránya zárójelben van feltüntetve, a fűtőanyag esetén 

az elsődleges energiára, az O2 esetén a légszeparátorban előállított mennyiségre vetítve 
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egyedül az E-MATIANT ciklus

fajlagos teljesítmény (kJ/1 kg újrafelhasznált CO2) 

 
3. ábra A SOFC-vel integrált hibrid rendszer és az önálló E-MATIANT ciklus hatásfokgörbéje, 

szabad paraméterként az újrahevítési nyomás szolgál 
 
 
A második expander kimenetén távozó gáz 

(CO2 + H2O) hőenergiáját először a reagen- 

sek (CH4, H2O és O2) előmelegítésére hasz-

nálják fel, ami egy kerámia hőcserélőben a 

reformer bemenetén (CH4 és H2O), illetve a 

SOFC katódjának bemenetén (O2) megy végbe 

800 °C eléréséig, majd a gázt a regenerátor 

felső nyomásciklusának munkaközegéhez to-

vábbítják. Az utóbbi két áramot a SOFC üzemi 

hőmérsékletére (800 °C-ról 1000 °C-ra) mele-

gítik, amire a cellától hővezetés és hősugárzás 

útján a CH4, H2O és O2 áramokat vezető csa-

tornákhoz jutó, és magát a SOFC-blokkot is 

körbevevő hőenergia hasznosításával nyílik 

lehetőség.  

Az energetikai viszonyok elemzése 
 

Az E-MATIANT ciklus működésével kapcso-

latos számításokhoz szükséges adatokat az 

1. táblázat tartalmazza. A 3. ábra azt mutatja, 

hogy miként változik a kimenő teljesítmény és 

a hatásfok, miközben az újrahevítési nyomás 

5 barról 36 barig emelkedik – az SOFC integ-

rálásával és anélkül (az utóbbit a bal oldali gör-

be képviseli). Az újrahevítési nyomás emelke-

désével a hatásfok nő; az SOFC integrálásával 

azonban 25 bar fölött, amikor a hatásfok eléri 

a 48%-ot, a görbe jelentős mértékben ella-

posodik. Ez 25 barnál csupán 3%-kal halad- 

ja  meg  az   E-MATIANT   ciklus  hatásfokát. 
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1. táblázat 
Az E-MATIANT ciklus működési paraméterei 

 
A ciklus felső nyomása 60 bar Minimális hőmérséklet a regenerátor kimenetén     20 °C 
A ciklus alsó nyomása 1 bar Maximális hőmérséklet a regenerátor bemenetén   700 °C 
Nyomáscsökkenés az égetőkamrában 3% psu Az expander (turbina) bementi hőmérséklete 1300 °C 
A három expander adiabatikus hatásfoka 0,87 A ciklus alacsonyabb hőmérséklete     30 °C 
Az O2 -kompresszorok adiabatikus hatásfoka 0,75 A tüzelőanyag-kompresszor adiabatikus hatásfoka       0,75 
A közbenső hűtésű CO2 kompresszor 
adiabatikus hatásfoka 

0,85 (az első három fokozatra) 
0,8 (az utolsó fokozatra) 

  

 
Optimális újrahevítési nyomásnál (a jobb, ill. a 

bal oldali görbén kb. 8, ill. 10 barnál) a hatás-

fok az SOFC integrálásától függetlenül közel 

megegyező (η = 39 – 40%). A fajlagos munka 

növekedése viszont itt a legnagyobb – az 

SOFC integrálása esetén 125 kJ/kg, azaz 22%-

kal nagyobb, mint anélkül. Ami pedig a fajla-

gos munkát illeti, ez kis és nagy nyomás ese-

tén egyaránt közel 8-10 barnál éri el maximális 

értékét. A legmagasabb hatásfok-értékek a 

legnagyobb újrahevítési nyomásoknál adód-

nak, de ilyenkor a mechanikai feszültség érté-

ke is maximális. Mivel a hatásfok és a fajlagos 

munka az újrahevítési nyomás 10 barig való 

növelésével inverz módon változik, és a hatás-

fokgörbe 25 bar fölött ellaposodik, a 20 bar 

újrahevítési nyomás – tekintettel a globális 

működési paraméterekre (η = 47%, w = 640 

kJ/kg) – a tüzelőanyag-elem beiktatásával 

(jobb oldali görbe) jó kompromisszumnak mu-

tatkozik. Tüzelőanyag-elem nélkül (bal oldali 

görbe) az E-MATIANT ciklus működését 20 

barnál η = 43% és w = 540 kJ/kg jellemzi. A 

hibrid rendszer hatásfoka tehát 4%-kal megha-

ladja az E-MATIANT ciklusét.  

Számításba véve a légszeparátor fogyasztásá-

val és a forró turbinarészek (terelő- és turbina-

lapátok, az égéskamra falai) hűtésével össze-

függő veszteségeket (a kilépő CO2 közvetíté-

sével – összesen kb. 2, 5%), a nettó hatásfok 

eléri a közel 40%-ot és az 1 kg újrafelhasznált 

CO2-re jutó fajlagos munka az 560 kJ-t. Mind-

ez a maximális fajlagos munkának megfelelő 

12 bar újrahevítési nyomásnál érvényes. A 

légszeparátor fogyasztása miatt, ami például 1 

bar nyomáson, 15 °C -on és 99,5%-os gáztisz-

taság mellett (0,5% argon) 1 kg O2-re számítva 

0,25 kWh, a hatásfok mintegy 13 százalék-

ponttal csökken. Ez az ára annak, hogy nincs 

szükség CO2-elnyeletőkre és a kivont CO2 

nyomását szuperkritikus állapotig (80–110 

bar) fokozó kompresszorokra.  

 

A különböző komponensek teljesítőképessége 

és működési jellemzői a következőkben fog-

lalhatók össze: 

• Az SOFC hatásfoka és kimenő teljesítmé-

nye 60,2%, illetve 374,6 kWe (a teljes ki-

menő teljesítmény 25%-a); 247,8 kWth hő-

mennyiséget a regenerátorban a reformerbe 
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és a SOFC-be belépő reagensek előmelegí-

tésére használnak fel. 

• Az újramelegítéses E-MATIANT ciklusban 

a HP és az LP expanderekben 413,9 és 

731,6 kWe teljesítményt állítanak elő (az 

összesen 1145,5 kWe-ból), vagyis a teljes 

kimenő teljesítmény (276,4 + 1145,5 = 

1520 kWe) 27, illetve 48%-át. Az LP ex-

pander az összteljesítmény közel felét gene-

rálja, míg a HP és az SOFC egyenként 

mintegy egynegyedét. 

 

A teljes 582 kWe teljesítmény nagy fogyasztói 

közé a CO2-kompresszor (59%), valamint a 

légszeparátor és az O2-kompresszor (37%) so-

rolható. A H2 és CO üzemanyaggal, valamint 

oxidálószerként O2-vel működő SOFC hatásfo-

ka 55%, a tervezett és az üzemi hőmérséklet 

egyaránt 1000 °C, a nettó kimenő teljesítmény 

pedig 374,6 + 413,9 + 731,6 – 582 = 939 kWe.  
 
Egy 939 kW-os egység évi 7000 üzemórájá- 

val számolva az évi villamosenergia-termelés 

6 573 000 kWh, a HP és az LP égetőkam-

rákban áramoltatott fűtőanyag áramlási se-

bessége 0,0184, ill. 0,008 kg/s vagy 88 és 

38 g/ kWhe, a SOFC-ben pedig 0,0114 kg/s 

vagy 55 g/ kWhe.  

 

A kivont CO2 áramlási sebessége 99%-os 

tisztaság mellett (0,37% O2, 0,14% argon 

és 0,11% víz szennyeződés) 0,1102 kg/s 

vagy 529 g CO2/kWhe.. A kivont vízmennyi-

ség áramlási sebessége 0,0852 kg/s vagy 

410 g/ kWhe. Ez a víz 1 bar nyomáson és 

40–50 °C-on oldja a kivont CO2 mintegy 

1,5%-át, azaz 6 g CO2/ kWhe mennyiséget. 

 
A teljes újrafelhasznált CO2 átáramló mennyi-
sége 1022 kg/s vagy 4,9 kg CO2/ kWhe. A tü-
zelőanyag-elem alkalmazása 20 bar nyomáson 
közel 4 százalékpontos nettó hatásfoknö-
vekedést eredményez, nemkülönben az egy-
magában működő E-MATIANT ciklushoz 
viszonyítva körülbelül 66% (566–939 kWhe) 
többlet elektromos kimenő teljesítményt, de 
jelenleg mindezt elviselhetetlen költségszinten 
nyújtja a rendszer. 
 
 
Értékelés 
 
Érzékenységelemzéssel levezethető, hogy a 
legjobb működés a következő feltételek mel-
lett érhető el: 
• a SOFC-be a légszeparátorban előállított O2 

fele kerül; e mennyiséget abból kiindulva 
választották ki, hogy maximális illeszkedést 
tegyenek lehetővé az E-MATIANT ciklus-
hoz; 

• az újramelegítési nyomás 20 bar; 
• a SOFC üzemi hőmérséklete a lehető leg-

magasabb (1000 °C); ez az LP expander 
kimeneti hőigényén és hőmérsékletén ke-
resztül közvetlenül befolyásolja a ciklust; 
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• a SOFC bemenetén mérve az O2 közel felét 
használja fel, a fennmaradó 50%-ot pedig 
az LP égetőkamrába juttatják. Ez az arány a 
ciklust a tüzelőanyag-elemek számától füg-
gően befolyásolja; 

• a tüzelőanyag-elem a bemenetére érkező 
szintézisgáznak (tömegarányban) mintegy 
85%-át használja fel, a fennmaradó 15% 
pedig az LP égetőkamrába kerül. 

 
A felsorolt paraméterek mellett a hibrid rend-
szer nettó hatásfoka és kimenő teljesítménye 
47% és 939 kWhe. Ezeket az értékeket megfe-
lelő, a mechanikai és a termikus feszültségek-
kel összefüggő nyomás- és hőmérséklet, illetve 
élettartam szabta korlátok határolják be. Az 
egymagában működő E-MATIANT ciklushoz 
viszonyítva 99%-os tisztasági szint mellett az 
integrált rendszerben a kivont CO2 mennyisége 
8%-ról 11%-ra, a ciklusból távozó vízé pedig 
6%-ról 8,5%-ra nő. Oldott állapotban a CO2 

1,5%-a távozik a rendszerből. Ez utóbbi ada-
tok hasonlóak az egymagában működő E-
MATIANT ciklus paramétereihez. A hibrid 
rendszer összteljesítménye a tüzelőanyag-
elemek számának növelésével emelhető. A 
földgázreformerből kilépő, 75–95%-ban a 
SOFC-k által felhasznált szintézisgáz és a 
nyomásveszteségek a rendszer működését csak 
kismértékben befolyásolják. 
 
Összességében megállapítható, hogy a folya-
matra a legnagyobb hatással az újramelegítési 
nyomás (20 bar); a SOFC-k üzemi hőmérsék-

lete (1000 °C) és a bennük hasznosított O2 
aránya (a bemeneti mennyiség 50%-a) van. 
Integrált működésnél ezek a paraméterértékek 
adják a legjobb konstrukciót és üzemi feltéte-
leket. Amennyiben a rendszert a 3. ábra alap-
ján alakítják ki, a hibrid rendszer nettó hatás-
foka 47–48%, szemben az egymagában műkö-
dő E-MATIANT ciklus 40–47%-ával. A leg-
előnyösebb újramelegítési nyomás és SOFC-
integrálás mellett a hibrid rendszer hatásfoka 
4%-kal, teljesítménye pedig 70%-kal haladhat-
ja meg az egyszerű ciklus megfelelő paraméte-
reit. Tekintettel a SOFC moduláris elrendezé-
sére, az ilyen erőmű méretei alig nagyobbak a 
hagyományos létesítményekhez képest. Leg-
nagyobb hátránya viszont a ma még új ter-
méknek számító, fejlesztés alatt álló SOFC-k 
túl magas költsége, amely a hosszabb távon 
(kb. 30 év) kereskedelmi forgalomban is meg-
jelenő kínálat hatására csökkenni fog. 
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