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A földgázkészletek végesek

A világ földgázkészletei 2016-ban: 196.605 milliárd m³ =

= 1,97 x 1014 m3. Változatlan felhasználás mellett ez 59 évre 
elegendő. 

(Forrás: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe )

Készlet: a jelenlegi árakon, és a mai technológiákkal kinyerhető 
mennyiségek.

- hagyományos készletek

- nem hagyományos készletek (pl. palagáz)

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesanstalt_f%C3%BCr_Geowissenschaften_und_Rohstoffe


„Radikális változtatásokkal még elkerülhetjük a katasztrófát, de ha nem sikerül, 

élhetetlen pokollá változik a Föld.” Forrás:  qubit.hu  - Az IPCC 2021. évi jelentéséről

Nem sok időnk maradt a 

klímakatasztrófa elkerülésére



Az éghajlatváltozás oka antropogén eredetű, 
vagy természetes hatások eredménye?

Teljes eredő antropogén sugárzási kényszer:  1,6 W/m2

A naptevékenység becsült ingadozásai miatti sugárzási 
kényszer: 0,12 W/m2

A sugárzási kényszer a sugárzási intenzitásnak a felszín-troposzféra 
rendszerre értelmezett megváltozása W/m2-ben. 

IPCC: „Nagyon valószínű, hogy a globális átlaghőmérsékletben a 
20. század közepe óta megfigyelt növekedés nagy része az 
antropogén üvegházhatású gázok koncentráció-növekedésének 
tudható be.”

Nagyon valószínű = legalább 90 %-os bizonyosságú



Miért éppen másfél fok?

Forrás: World Resources Institute



A légkör globális CO2-koncentrációjának 
változása

Forrás: met.hu



Három jó ok a hidrogénfelhasználás arányának 
növelésére

1. A földgázkészletek véglege-
sek.

2. Az EU „Fit for 55” klímavé-
delmi csomagjának célja az
üvegházhatású gázok 55%-os
kibocsátás-csökkenésének elé-
rése 2030-ig az 1990 évi szint-
hez képest.

3. Az ukrajnai háborús helyzet

Forrás: fgsz.hu, 2022. május 4.  730



Dekarbonizáció  hidrogénfelhasználás

- A hidrogén tulajdonságai

- A hidrogén gyártása

- A hidrogén tárolása

- A hidrogén felhasználási lehetőségei

- Biztonságtechnikai kérdések

- Alkalmazástechnikai kérdések

( A városi gáz akár 55 % hidrogént is tartalmazott.)



A hidrogén tulajdonságai

1. Alapanyaga korlátlanul rendelkezésre áll (pl. víz formájában).

2. Égésterméke víz, nem szennyezi a környezetet. 

3. Villamos áram  közvetlen előállítására alkalmas (tüzelőanyagcella), 
mikroméretű áramtermelést is lehetővé tesz.

4. Magas a tömegegységre vonatkoztatott energiasűrűsége: Hs,n=39 kWh/kg 
= 3,5 kWh/m3

(metán: Hs,n=15 kWh/kg = 11 kWh/m3)

5. Földgázhoz keverve szénhidrogént helyettesíthet, gépjárművekben 
alkalmazva pedig üzemanyagot válthat ki.    



A hidrogén gyártása

1. Földgázbontással (gőzreformálással): 1000 C hőmérsékleten a földgázból 
alumíniumoxid-katalizátor segítségével szénmonoxidot és hidrogént nyerünk, és a két 
gázt egy további eljárással szétválasztjuk. 

2. Metanol (CH3OH) reformálásával hasonlóan az előbbi eljáráshoz.

3. Víz elektrolízisével, amelynél a víz elektromos vezetőképességét általában enyhe 
savazással, vagy lúgosítással javítják. Környezetbarát, de a legdrágább 
hidrogéntermelési eljárás. 

4.  Kísérletek folynak a hidrogén biológiai úton történő előállítására is. 



A hidrogén tárolása

Kisméretű tárolás: újfajta, hidrogénalapú akkumulátor hordozható elektromos
eszközökhöz. A vásárlók hitelkártya-méretű cartridge formájában jutnak hozzá az új
akkumulátorhoz, amelyben megtalálhatók a hidrogént tartalmazó kapszulák és egy
processzor is.

Ipari méretű tárolás: 

– gáz- és folyadék-halmazállapotban tartályokban (45, 200, (690) bar)

– szilárd halmazállapotban fémhidridekben,

– nanostruktulált anyagokban (szénbázisú nanocsövek) 1315 m2/g fajlagos felület mellett
3,0 tömeg% hidrogén.

– a talajban hidrogénként, vagy metánná átalakítva. 

A magyarországi földgáztároló kapacitás az 5 tárolóban összesen 6,3 milliárd m3, vagyis az
éves földgázigényünk körülbelül 2/3-a.



Hidrogénfelhasználás
a közlekedésben (Fuel Cell Vehicle)

toyota.hu techworld.hu toyota.jp

toyotagyongyos.hu airbus.com



Hidrogénfelhasználás a tüzeléstechnikában.
A DVGW projekt (2016) megállapításai:

1. A gyakorlatban alkalmazott tipikus készülékbeállításoknál és a hidrogénkoncentráció 
készüléknél való ellenőrzése mellett a több hónapos hidrogén-betáplálási időszakban a 
hidrogén-bekeverés következtében semmilyen negatív hatás nem jelentkezett a 
gázkészülékek üzemében. (174 gázkészülék, ebből 134 kondenzációs kazán, 
összesen 2683 üzemóra)

2. Átlagban csökkentek a CO-emissziók, és csökkent az ebből a szempontból kiugróan 
rossz készülékek száma.

3. Problémamentes szabályozási-, indítási-, leállítási- és üzemi viselkedés magas 
hidrogénkoncentrációk és a legrosszabb feltételek mellett is.  

4. A maximális teljesítmény csökkenése néhány százalékponttal, amelynek oka a 
kisebb égéshő.

5.    A megújuló energiaforrások segítségével megtermelt hidrogén alkalmazása   
lehetőséget kínál a földgáz dekorbonizálására (zöldítésére). 

Forrás: Dr. Holger Dörr, és mások:  Untersuchungen zur Einspeisung von Wasserstoff in ein
Erdgasnetz, DVGW energie/wasser-praxis, 2016. november 



Világelső hidrogéntüzelésű kazán

A BDR Thermea Group fejlesztése. A kazánt a Rotterdam közeli Rozenburgban 2019. 

június 25. óta üzemi feltételek mellett tesztelik. További kísérleti projektek: Lochem, 

Apeldoorn (demo-ház), Uithoorn, Nagy-Britannia (400 hidrogénkazán beépítése).    



Üzemi tapasztalatok?

Forrás: Remeha b. v. 



NOx-emisszió

"A hidrogénnel működő gázkazán NOx-kibocsátása jóval alacsonyabb a 

vártnál, és alacsonyabb, mint a jelenlegi földgázkazánoké.„  Forrás: 

Installatie)



Biztonságtechnikai kérdések

Széles robbanási koncentráció-tartomány: 4-77 %, (metán: 5-15 
%).

Magas lánghőmérséklet (levegővel): 2045 C (metán: 1875 C).

Magas normál lángterjedési sebesség: 267 cm/s (metán: 35 
cm/s)

Nagynyomású tárolás.



A Hindenburg léghajó katasztrófája: 1937. 
május 6. 



Balesetek hidrogénnel

4x4magazin.hu, 2019: Felrobbant egy hidrogén töltőállomás
Norvégiában:  „állítólag, az autósok által használt
töltőpisztolyokkal és a kúttal semmilyen probléma nem volt”

Fénykép 60 másodperccel a 

gyújtás után

Forrás: University of Miami 



Alkalmazástechnikai kérdések I.
Acél szállítóvezetékek vizsgálata

- A csőanyag mikrorepedései a hidrogénatomok kristályrácsba való 
behatolásához, és ezzel ridegedéshez vezetnek

- A ciklikus terhelés a repedések gyorsabb növekedését okozzák

- A csőanyag tulajdonságai már néhány százalékos hidrogénbetáplálás-
nál is változhatnak, ezért ügyelni kell arra, hogy az alkalmazott cső-
anyag alkalmas legyen a hidrogén szállítására. 

Forrás: DVGW energie/wasser-praxis, 2020. szeptember  



Alkalmazástechnikai kérdések II.
Gázmérés – mikrotermikus mérési elv

Előnyök:

- Nem tartalmaz mozgó alkatrészt

- 5, 10 és 23 %-os hidrogénkoncentrációnál igazoltan kicsi 

relatív mérési hiba 

- Az üzembiztonság 100 %-os hidrogénkoncentrációnál is 

biztosított

- Kommunikációképes technológia  távleolvasás

Forrás: DVGW energie/wasser-praxis, 2020. szeptember  



Alkalmazástechnikai kérdések III.
Műanyag elosztóvezetékek elszorítása

- A 190 vizsgálati eredmény azt
mutatja, hogy az átszivárgó
gázmennyiség függ a
gázösszetételtől (sűrűségtől és
viszkozitástól).

- Az átszivárgó gázmennyiség
30 térf.% hidrogéntartalomig alig
különbözik a tiszta metánnál
mért értékektől, efölött viszont
jelentősen nő.

Forrás: DVGW energie/wasser-praxis, 2020. december



Gyártóművi aktivitások I.
Nyomásszabályozók

Forrás: https://www.fiorentini.com/en/category/documentations/?type=Products&assets=hydrogen



Gyártóművi aktivitások II.

Hegyi Gábor (Weishaupt):

A WTC-GB 470-A és 620-A 
kondenzációs gázkazánjaik 
tüzelésénél 20 % 
hidrogéntartalom megengedett. 

Orosz Norbert (Kristály Kft.):



Állami aktivitás: A nemzeti hidrogénstratégia

- 2030: 36 ezer tonna/év 
hidrogén-termelés, 240 MW 
elektrolizáló teljesítmény

- Ipari felhasználás

- Közlekedés zöldítése

- Támogató villamosenergia- és 
földgáz infrastruktúra (min. 2 % 
bekeverés)

- KFI és oktatás, ami támogatja a 
hidrogén sikerét az átmenetben



A Miskolci Egyetem kutatási projektjei

1. NKFIH: 

- hidrátképződés vizsgálata eltérő hidrogéntartalmú metánelegyek     
alkalmazásával,

- áramlási vizsgálatok,

- hidrogéntárolás porózus közegben,

- Power to Gas technológiák elemzése,

- hidrogén-kereskedelem.

2. Magyar Földgáztároló Zrt. (AKVAMARIN projekt): hidrogén-földgáz 
keverék áramlástani modellezése dedikált földgáztároló infrastruktúrán.

3. Földgázszállító Zrt. (FLUMEN projekt): A hidrogén bekeverését lehetővé 
tevő fejlesztések a földgázszállító rendszeren – első fázis. 



A Pécsi Tudományegyetem kutatási projektje

„Megújuló Energiák” Nemzeti Labor projekt

Tüzelőanyagcella és Hidrogéntechnológiai Oktatási Központ szervezeti és 
működési rendjének kialakítása, mesterképzési szak előkészítése;

Nagynyomású gáztartályok anyagvizsgálata, hegesztési varratok vizsgálata 



Hidrogénből metánt: metanizáció

Lehetséges:

Biológiai reaktorban

• metanogén mikroorganizmusokkal (mint egy biogáz üzemben), 
három egymásra épülő biogén folyamatban (1: monoszaharidok, 
aminosavak, zsírsavak; 2: acetát, CO2, H2; 3: CH4)

• vagy közvetlen mikroorganikus folyamatban CO2-ből és H2-ből

Katalitikus reaktorban

• a technológia 1902 óta ismert

• üzemi hőmérsékletük 200-550 C, nyomásuk 1-100 bar

• használható katalizátorok: nikkel, ruténium, ródium, kobalt.



PtG pilot-projektek I. 

2013, Németország, Wertle: Audi e-gas üzem. Bemenő teljesítmény: 6 
MWel, hidrogéntermelés 1.300 m3/h, metántermelés: 300 m3/h, a szükséges 
CO2 a szomszédos cég biogáz üzeméből származik. A berendezés évente 
1.000 tonna metánt termel, és ezzel 2.800 tonna széndioxidot köt le. 



PtG pilot-projektek II.

2017, Dánia, BioCatProject: biológiai metanizáció, 1MWel.



A PtG technológia elterjedése

Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata (ENTSOG)

2017: 2029.-tól 2040.-ig növekedés 100 TWh/év-re (=360 PJ/év)  
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