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Az EU 2030 és 2050 célkitűzések
-Sikertelen volt az EU célkitűzése, hogy 2020-ra 20%-al csökkentsék az energia felhasználást, és
10%-ra emelkedjen a közlekedésben a megújulók részaránya,
-COP-24 Párizs, A három évvel ezelőtti klímaegyezmény legfőbb célkitűzése, hogy 2100-ig két
Celsius-fokon belül tartsák a globális hőmérséklet-emelkedést az iparosodást megelőző szinthez
képest. (Ezt sok ország nem kívánja betartani!)

-A COP-24 Bonn, a Külügyek Tanácsa követelményeket fogadott el a klímadiplomáciáról. A Tanács
újólag megerősítette, hogy az EU továbbra is vezető szerepet vállal az éghajlatpolitika globális
végrehajtásában. Tudatában van továbbá annak, hogy az éghajlatváltozás hatással van a
nemzetközi biztonságra és stabilitásra.
-A Katowice értekezleten (COP24) - közel 200 ENSZ-tagország szakpolitikusai és diplomatái vettek
részt, ahol meghatározták a szabályrendszert, amely rögzíti, a tagországoknak milyen
menetrend szerint kell elérniük a 2015-ös párizsi klímaegyezményben megfogalmazott célokat.
-2030-ra a GHG kibocsátást 30, 2050-re 50%-al szükséges csökkenteni, ahhoz, hogy a
klímaváltozás okozta veszélyeket elkerülje a föld, és biztosítani lehessen a fenntartható
életminőség követelményeit.

94/2014 EP-határozat az alternatív
üzemanyagok infrastruktúra bevezetésére
-Meghatározza az alternatív üzemanyagok lehetséges technológiai irányát és azok közlekedési
kiszolgálásához szükséges infrastruktúrájának kiépítési feltételeit az EU-területén, illetve a
kiszolgáláshoz szükséges partnerországok feladatait és azok létrehozása ellenőrzési módját,

-Ezen belül meghatározza a TEN-T folyosók ellátási igényeinek feltételeit, valamint
-A tagországok részvételét--döntési jogkörével--az infrastruktúra létrehozására 2030-ig,
-az alábbi üzemanyag fajtákra:
o Villamos töltő-hálózat,

Előzőhöz alkalmazási know-how biztosítása:
-A közúti/közösségi közlekedési prioritásával,

o LCNG töltő és tároló hálózat,

-Vasúti személy és teherfuvarozás

o Bio-LNG ellátás,
alkalmazásokra,

-Hajózáson belül a tengeri / belvízi

o H2 töltő hálózat,

-A nehéz munkagépek területére, IMO előírások átvétele

Az IEA--Nemzetközi Energia Egyesülés--G20-as
ülésre készült tanulmánya a H2-ről
Az alábbi ajánlásokat és megállapításokat teszi 2019-ben:
-2030-ig legalább 30%-os csökkentés kell elérni az emisszióra,

-Gyorsítani kell a H2 infrastruktúra kiépítését ehhez,
-A H2 előállítását elsődlegesen a megújuló energiára kell irányítani,
-Stratégiai célokra építeni ennek elősegítését, külön ipari parkokat létesíteni ehhez.

-Hét kulcs a fejlesztéshez:
1. Beépíteni a fejlesztést a hosszab-távú stratégiába,

1.-lépés:Ipari parkokban ellátó-hub létesítése

2. Kialakítani az ellátási hálózatot a költségek csökkentése céljából,

2.-lépés: Meglévő hálózatot átadni fokozatosan magán célra,

3. Az alkalmazókat támogatni szükséges,

3. lépés: Támogatni a flottákat az üzemanyagcellás átállásra,

4. Hasonlóan a K+F munkát támogatni,

4. lépés:Kialakítani az első hajózási útvonalat a nemzetközi ellátásra.

5. A szabályozási környezetet kiépíteni,
6. A hoszabb-távú célokhoz át kell venni a jó-gyakorlatokat,

7. A következő évtizedben ezek elérését 4 lépés biztosítja:

A H2 nem üzemanyag, hanem energia hordozó legyen!
ESMA előírások szükségesek a hajóipari alkalmazásokra!

A H2 és annak energiahordozói alkalmazása
-A hidrogén termelése--ami energia-hordozó--nagymértékű CO2 kibocsátást ad, emiatt azt
elsődlegesen megújulóból nyert villamossággal , vagy szénhidrogénekből kell előállítani!

-NG, LPG, bio-gázok, ipari gázok előnyben,
-Az üzemanyagcellák emissziós hatása az USA típus katalógusa szerint (2015), ma már a tárolási
teljesítmény eléri a 210 MW körüli értéket. A korszerű cellák--és azok akkumulátoros
kapcsolatával--elérhetők a zéro-emissziós alkalmazások, SANDIA REPORT ( SAND2017-12665
Unlimited Release Printed November, 2017Practical Application Limits of Fuel Cells and
Batteries for Zero Emission Vessels)
-vegyi alapja: 2 𝐻2𝑂 (𝑙) → 𝑂2 (𝑔) + 2𝐻2 (𝑔)

-ezekhez a villamos teljesítmények az alábbi képletekkel számíthatók:
--Üzemanyagcella fajlagos teljesítménye: Power [kW] = 0.1237 * mass [kg] + 61.868
--Üzemanyagcella energia sűrűsége:

Power [kW] = 55.944 * volume [m3] + 73.331

Üzemanyagcellák a hajózásban megújulóval

Miért cél ma a közlekedés?
-A közlekedés az épületek és háztartásokat követő legnagyobb energia felvevő,
-A közlekedés dízel alkalmazása a legnagyobb emisszió kibocsátó,
-A dízel GHG emissziója és porszennyezése mind a klíma, mind az élővilág légszennyezését okozzák, erős
rák-keltő anyagokkal—NOx és SOx-- és dízel-kormot emittálnak. A por-szennyezés--főként a nagyobb
városokban--PM10 és PM2,5--erősen fertőzi a lakosságot, ahol az összes népesség egyre nagyobb része
él--jelenleg 40-50% és 2030-ra elérheti a 60%-ot. Az ebből eredő halálozási szám eléri hazánkban a
mai 14.000-t!

-Ez ma a világ 110-120 városát érinti már, ennek jelentős terhei az egészségügyben elérik az éves
költségek 9%-át.
-Bizottság 715/2007/EK rendelete tartalmazza az Euro 6 besoroláshoz alá tartozó dízel és benzin üzemű
motorok emissziós határértékeit. Benzin esetében a nitrogén-oxidok megengedett értéke 60 mg/km,
dízeleknél 80 mg/km. Részecskék emissziójánál nincs különbség a határértékekben: 4,5 mg/km illetve
6x1011 db/km. Az eltérések az Otto-motorok és a dízel motorok különböző működési elvéből adódnak.
-Fentiek miatt a közlekedésben elsődleges a "tiszta és megújuló üzemanyagok" alkalmazása.

A hajózás emissziós helyzete a közlekedésben
-A hajózásban--kimondottan a tengeri területen--megszűnt a 70-80-as években a nehézolajuk
alkalmazása, felváltotta a dízel,
-Napjainkban több olyan új üzemanyag szabvány jelent meg, amely az NOx és SOx anyagok
részarányát erősen behatárolja,
-Számos új katalizátoros fejlesztés történik a kipufogó rendszerek korszerűsítésére, de ezek
jelentős többlet karbantartási költséget okoznak,
-A tengeri személyhajózás, és a teherhajózás területén egyre növekszik az LNG és bio-LNG
alkalmazása,(folyékony metán, -162 C0)
-Ennek megvalósítása jelenleg folyik a D-M-R hajózóúton, első ilyen trimodális kikötő e hóban
Köln(De) nyílik meg, hazánkban Csepelen 2021 elején várható,

-Több területen és régiós szabályozással--ECA-standards, TIER III--védik a környezeteti
kibocsátást, főként az NOx szennyezéstől, (USA-Kanada-partok, és Északi-tenger,) de bevezetésre
kerül egy tanulmány szerint 2030-2050 közötti időben a Földközi tengeren is.
-Az LH2 üzemanyagot elsődlegesen a Finn Öböl és az Északi tenger területén vezetik be jelenleg.

A Töll komphajó, amely teljesen villamos hajtással rendelkezik,(akkumulátoros kivitel)

Norvégia és a hajózási pilotok célja
Az IMO előírások bővítése az LH2 és FC-technikák bevizsgálatához
A hajózási eljárási szabványok és eljárások bővítésére, IGF-code

-Az LH2 pilot-projektek a nagy teljesítmény igények melletti alkalmazásokat kutatják a biztonság
és gazdaságosság céljaival:
A terhelési tényező:

Load Factor=(Avarage Speed(kts)/ Max Speed(kts))3

Az átlagos tengely teljesítmény: Avarage Shaft Power= LFxMCR(kw), ahol MCR a főmotor teljesítmény
-A Norvég Parlament döntése szerint (2018)2026-ra 50%-al csökkenteni kell a hajózási emissziót.
-Az IMO előírások szerint 2050-re meg kell valósítani a zéro-emissziót a hajózásban,

A végrehajtott valós LH2-hajózási projektek érvei:
◦

=Moduláris és minden terhelésre adaptálható,és hibrid üzemre,
=A DC-energia kompatibilis megoldás a propulzió és segédáram ellátásra is,
=Jól tervezhető az útvonalra és fogyasztásra,
=Rugalmasan konfigurálható

Tervezési adatok felvétele
Vessel Category /Application

-Energia igény:
Energy H2(KWh)=Energy needs for kg (KWh)/ 0,45

-Tömeg-igénye:
Mass of H2(kg)=(36 MJ/KWh/119,96 MJ/kg)xEnergy H2(KWh)
-Tartály térfogat:
Volume of tank(L)=Mass of H2(kg) x Volume Spec.(Ltank/H2 kg)

Approximate, MW

Ferries
Small Ferries

0.24 – 1.0

Large Ferries, Inland Waters

2 - 12

Large Ferries, Open Seas & High Speed

20 -44

Freight Vessels Inland
River
USA, Towed
Vessels,&Europe,
Pushed Class
Barges
1 – Vb (Self-Propelled)
& Push-Tow Barges

0.2
0.13
– 4.5
– 1.0 Inland

River Cruise Vessel, Class Vlb

<2

Tugs, Europe, Class 1 Inland Container Vessel,
Mississippi River (proposed, 235m, up to 2960 TEU)

10
11,5

Cold Ironing (ports) Container Ships (5-13k TEU)

0.2 – 0.9

Cold Ironing; Tankers

Up to 3MW

Cruise Ships, Hotel Load

3 - 10

Cruise Ship, Maneuvering in Port

20

Cruise Ship, Emergency Power

2-4

Cruise Ship, Propulsion

25 - 97

Az üzemanyagcellák összehasonlítása más energia hordozókkal

PEM-cella: 50-60%
SOFC-cella: 80-85%

Energia bevitel a rendszerbe:
• LNG esetén: 50
• LH2-nél: 120
MJ/kg üzemanyag

Üzemanyagcellák hajózási alkalmazása és előnyei hátrányai
A hajózási alkalmazások követelményei:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Biztonságos működés, rugalmas terhelési változásoknál,
Alacsony térfogat és magas teljesítménynél magas élettartam,(+20 év)
Karbantartás-mentes üzemi rendelkezésre állás,
Viszonylag gyors utántöltési feltételek,
Hajtástechnika és segédüzemi ellátás együttes kiszolgálása,
Áttekinthető vezérlés-technika a meghajtás és oldalsugár-hajtóművek együttes kiszolgálására.
Meghajtás és fedélzeti áram-ellátás együttes biztosítása,

Előnyök:

Hátrányok:

-magasabb hatásfok

-Érzékenység a fagypont alatti környezeti hőmérsékletre. (van már műszaki megoldás )

-gyors tankolás (2-5 perc)
-IMO-előírások már vannak

- mélyebb hómérséklet-(-250)
-ma még költséges előállítása, hiányzó infrastruktúra miatt

-erősen segíti a dekarbonizációt, környezetbarát technológia
-csak megújuló energiával való előállítás mellett
-villamos rendszerbe közvetlen betáplál
-tárolása ma még viszonylag költséges,
-ma már léteznek nagyobb demonstrációs projektek is,(0,7-0,9 MW)
-főként szabadalmazott vezérlési eljárások és tároló eszközök,
-Hyseas3.eu projektben tervezik Skóciában komphajtásra,(700-800KW), -Megfelelő tároló elhelyezése speciális tervezési eljárásokat igényel.(H2-nél8 kg/m3 tároló igény)
-Magas bekerülési költségek az előállításra, (Csökkenését növekvő alkalmazása segíti.)
-Jelenleg kísérletek bázisán készülnek a hajózási szabványok és eljárások a tankolásra.

Hazai célok az üzemanyagcellás hajózásra
-Hosszú fejlesztés áll már a hazai üzemanyagcella mögött,
-Jelenleg folyik egy üzemanyagcellás prototípus fejlesztése 50 KW stack és 2x20 KW teljesítményű
villamos meghajtással,

-8 KW orrsugár hajtóművel,
-6-8 fős mobil-lakóhajó rendeltetésre,
-4-órás akció-rádiusz / töltéssel,

-elsődlegesen a környezetvédelem alatti víziutak turizmusára,
-A projektben nemzetközi jóváhagyást célzunk meg, gyorstöltő berendezés létesítésével együtt.(DNVGL előírások a propulziós minősítésre)
-a projekthez előzetes kísérleti kishajók tartoztak, melyek egyike az ábrán szerepel.

"Hol kötelesség van, ott jussnak
is, hol pedig juss, szabadság és
privilégiumok vannak, ott bizonyosan
kötelességeknek is kell lenni! Ezek
elválhatatlanok a különbség egyedül
az, hogy első esetben mind azok,
kiknek polgári életök csak
kötelességük által tűnik szembe,
javaikat számtalanszor tapasztalják
áthágatni, másodikban pedig mind
azok, kik szabadok s privilégiumokkal
bírnak, kötelességükről közönségesen
el szoktak felejtkezni.
Gróf , Széchenyi
István Hitel, Kötelességekrül.

Köszönjük a türelmüket és várjuk
kérdéseiket a kerekasztal
megbeszélések alatt.
Tisztelettel a szerzők.

