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Napjainkban igen fontos feladat a környezetszennyezés csökkentése.
Világszerte egyre több az autó, és a ma forgalomban lévő járművek szinte
mindegyike szén-dioxidot bocsát ki. Az autógyárak egyre jobban törekednek a
károsanyag-kibocsátás csökkentésére. Noha a teljesítmény továbbnövelésére
már nincs feltétlenül szükség, mégis mivel egyre több autót adnak el, nő a
levegő szennyezettségének mértéke. A belvárosokban a szennyezettség sokszor
meghaladja az egészségügyi határértéket, ami igen káros az ott élők vagy ott
dolgozók egészségére.
Vannak már megoldások az emisszió minimalizálására a közlekedésben,
ilyenek például a hibrid autók. Ezek úgy működnek, hogy a kerekeik
fékezéséből származó energia egy
generátor
segítségével
áramot
termel, azzal töltve egy elektromotor
akkumulátorát. De az ilyen autók is
csak
50
km/h-s
sebességig
használják az elektromos hajtást,
mivel az elektromotornak nagyobb a
nyomatéka, mint egy belsőégésű
motornak, tehát egy sebességhatáron
túl ezek is belsőégésű motorral
működnek. Az egyik legígéretesebb
ötlet az autók meghajtására a
hidrogén
felhasználása.
Ennek
Honda FCX Clarity
kétféle módja ismeretes manapság. Az
egyik a belsőégésű motor karburátorának átalakítása hidrogénüzeműre. De
ennek az a hátránya, hogy az ilyen rendszer működtetése is károsanyagkibocsátással jár. A másik módszer az üzemanyagcella alkalmazása. Ez a
hidrogént és az oxigént vízzé alakítja vissza, és ebből a műveletből nyer
villamos energiát. Ennek az emissziója egyenlő a nullával. Mi egy ilyen
technikán alapuló RC autót szeretnénk építeni azért, hogy bemutassuk ennek a
működését, előnyeit, hátrányait és azt, hogy lehetséges-e a sorozatgyártása. A
Honda már kimunkált ilyen koncepcióautót (FCX Clarity), de ahhoz, hogy ezt a
gyakorlati életben is alkalmazni tudják, szükség lenne hidrogéntöltőállomásokra is. Ha a benzinkutakon a gázolaj és a benzin mellett helyet
kapna a hidrogén, akkor már lehetséges lenne ennek a technikának az
alkalmazása mindennapjainkban is. Habár ez a megoldás még csak kezdeti
stádiumban van, és még az autók is fejlesztésre szorulnak, idővel akár
mindennapossá is válhatnak a hidrogénautók.
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A következőkben az általunk megépíteni tervezett jármű alkatrészeit
igyekszünk bemutatni egy kis történelmi visszatekintés után. Sir William Grove
fejlesztette ki az első üzemanyagcellát 1839-ben, Angliában. Az ebben az
időben végzett elektrolízises kísérletei vezettek ahhoz a készülékhez, amit
később "üzemanyagcella"-ként ismert meg a világ. Grove úgy gondolta, hogy ha
az elektromos áram segítségével a vizet hidrogénre és oxigénre lehet bontani,
akkor ennek a reakciónak a fordítottjával, azaz az oxigén és hidrogén
egyesítésével valószínűleg áramot is lehet termelni. Ennek az elképzelésnek a
letesztelésére két, egymástól hermetikusan elzárt üvegbe egy-egy platinacsíkot
helyezett. Az egyik üveg hidrogén, a másik pedig oxigéngázokat tartalmazott.
Mikor ezeket a tartályokat híg sósavas oldatba merítette, áram kezdett folyni a
két elektróda között, miközben víz képződött a gázokat tartalmazó üvegekben. A
kapocsfeszültség megnövelésére Grove jó pár ilyen eszközt kötött sorba és
létrehozta az ún. "gázelem"-et. Ludwig Mond és Charles Langer kémikusok
nevezték el ezeket a cellákat "üzemanyagcellának", amikor 1889-ben
megkísérelték megépíteni az első gyakorlatban is jól alkalmazható készüléket. A
kísérleteik során levegőt és ipari széngázt használtak. A tudósok és mérnökök
hamar megtanulták, hogy ennek az új technológiának a kereskedelmi
hasznosítása sok akadályba ütközik. A XIX. század végére megjelentek a
belsőégésű motorok, és a fosszilis üzemanyagok széleskörű elterjedése az
üzemanyag cellákat a tudományos kuriózum kategóriájába száműzte. Dr.
Francis Thomas Bacon, az angliai Cambridge Egyetem mérnöke írta meg az
üzemanyag cellák történetének következő fejezetét. 1932-ben Bacon
újraélesztette és jópár módosítást is végrehajtott az eredeti - Mond és Langer
által kifejlesztett - készüléken. Ilyen módosítások voltak például, hogy a drága
platina elektródákat jóval olcsóbb, nikkelréteggel bevont fémekkel
helyettesítette, a kénsavas elektrolitot pedig az elektródákat kevésbé roncsoló
kálium-hidroxiddal váltotta fel. Ez a készülék - mely a "Bacon-cella" nevet
kapta - volt az első alkáli üzemanyagcella (AFC). További 27 évnek kellett
eltelnie, mire Bacon egy ténylegesen is működő üzemanyagcellát tudott
készíteni. 1959-ben Bacon bemutatta a készülékét, mely 5 kW villamos energiát
termelt. Ez elegendő volt egy hegesztő üzemeltetésére. Az utóbbi pár évben
kórházakban és iskolákban is telepítettek üzemanyag cellákat. Az Amerikai
Védelmi Minisztérium 30 PAFC rendszer telepítését támogatta, mely rendszer
minden eleme 200W-200kW villamos energiát termel, ezzel demonstrálva a
technológia működőképességét valós körülmények között. Ezen kívül a legtöbb
autógyár bemutatta az üzemanyagcellával ellátott autóit. Az első
üzemanyagcellával ellátott buszokat Chicagóban és Vancouverben állították
forgalomba, miközben a többi észak-amerikai és európai városban a
közeljövőben tervezik hasonló járművek üzembe helyezését.

4. oldal

Az üzemanyagcella kívülről nézve egy kis
doboz, aminek az egyik felébe hidrogént, a másik
felébe pedig oxigént kell vezetni, és a cellában
lejátszódó reakció után kivezetésein feszültség
keletkezik. Ám az egyszerű kinézetű doboz komoly
technika foglalata. Az egésznek a lelke a
protonáteresztő, vagy más néven protoncserélő Kis méretű bemutató cella
membrán (Proton Exchange Membrane, PEM). A
működése a következő: A protonáteresztő membrán (PEM) cella működésének
elve az elektrolízis megfordítása. A folyamat megfordításához szükség van két
elektródára és egy elektrolitra, ami ebben az esetben a PEM. Hidrogént vezetnek
az elektrolit (PEM) egyik oldalára
és nedvesített levegőt a másik
oldalra. A hidrogén ionizálódik,
minden egyes molekulája felhasad
két elektronra és két pozitívan
töltött hidrogénionra, azaz protonra.
A protonok a cellában lévő
elektroliton keresztülvándorolnak.
Az
elektrolit
nem
képes
elektronokat
vezetni.
Az
elektronoknak, amelyek a negatív
elektródánál felszabadulnak, külső
körön keresztül kell mozogniuk, ez
hozza létre az áramot az
elektródákra kapcsolt fogyasztón. A
katódba oxigént vezetve, annak
molekulái a hidrogénmolekulákkal
kötést hoznak létre és így vizet
Cella felépítése és működése
kapunk. Egy ilyen cellának a
működési hőmérséklete a teljesítménytől függően 30-130 °C, tehát nagy a
hővesztesége. De hogy a keletkezett hőenergia se menjen kárba, azt fűtésre lehet
használni. A cella elméleti elektromos hatásfoka 40%, de a gyakorlati sajnos
csak 20-30% körül alakul. Egy ilyen cella körülbelül 0,7 V feszültséget termel,
tehát ahhoz, hogy nagyobb teljesítményű fogyasztókat működtessünk vele, több
cellát kell sorba kapcsolnunk. A reakció során lejátszódó anód és katód folyamat
egyenletei:
Anód: 2 H2 => 4 H+ + 4 eKatód: O2 + 4 H+ + 4 e- => 2 H2O
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Terveink szerint a cella használatát egy RC
modellen szeretnénk szemléltetni. Egy 30W
teljesítményű PEM cellát fogunk beleépíteni az
autónkba, ez fogja biztosítani az energiaellátást.
Ebben a cellában sorba kötve 12 darab kisebb
teljesítményű cella található. A kocsi karosszériáját
mi magunk fogjuk elkészíteni, méghozzá a kisebb
H-30 PEM Cella

tömeg
érdekében
kompozitból. Az autó
távirányítható
lesz.
Fogunk hozzá építeni egy
töltőállomást is, amiből a
hidrogént
a
kocsi
tartályába tudjuk juttatni.
A motor nem közvetlenül
a cellából fogja kapni az
elektromos
áramot,
hanem
egy
szuperkondenzátorból,
amit a cella tölt majd fel.
PEM cellás távirányítású autó
Ezzel azt tudjuk elérni, hogy a
cellának csak kis ideig kell töltenie a kondenzátort és az mégis sokáig képes lesz
energiát szolgáltatni. Mivel a cellának jelentős hővesztesége van, amit
szeretnénk kiküszöbölni, ezért a hűtés és a cella közé beraknánk egy Peltier
elemet, aminek a leadott feszültségét a világításra fordítanánk, így annak
fogyasztásával sem terhelnénk a cellát.
Az alapötletet egy kicsi modellből merítettük, ami a cella működését
hivatott bemutatni. Ez ugyan látványos, de nem távirányítható, valamint a vizet
is helyben kell bontani. A csomag tartalmaz egy napelemet, aminek a
segítségével a vizet tudjuk bontani. A két tartályt a cellán keresztül fel kell
tölteni vízzel a nulla szintig, majd a kivezetéseire rácsatolva a napelemet,
alkotóelemeire bontjuk azt a vizet, ami a
cellában található. Miután innen elfogyott a víz,
újratöltjük azt, és azt megint lebontjuk. Ha ezt a
folyamatot megismételjük párszor, akkor
megtelik a két tartály hidrogénnel és oxigénnel.
Ekkor rácsatlakoztatjuk az elektromotort, és a
modell menni fog. Amikor a két tartályt
maximálisan feltöltöttük, akkor percekig ment
Bemutató autó
leállás nélkül. A tartályoknál a gáz elillanásának
és keveredésének megakadályozására egy rendkívül jó megoldást láthatunk. Egy
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kis harangban tárolja a gázokat, amiből a vizet kell kiszorítani. Ez
megakadályozza, hogy bármilyen más gáz bejusson, és keveredjen a
hidrogénnel vagy az oxigénnel. Ez a kis kocsi egy 1 wattos cella segítségével
működik. A motor forgó tengellyel ellátott kerekeket hajt meg, így ha nekimegy
valaminek, akkor kis idő múlva irányt változtatva továbbhalad.
A szuperkondenzátorok (ultrakondenzátorok) még nem túl elterjedtek az
energiatárolásban. A jelenlegi akkumulátorok kémiai reakciók segítségével
tárolják az energiát. Egy-egy elem feltöltése rendkívül sok időt vesz igénybe,
viszont sokáig is képes szolgáltatni az elektromos áramot. Ezzel szemben az
egyszerű kondenzátorok igen gyorsan feltöltődnek, de hamar le is adják a
bennük felhalmozódott energiát. Az ultrakondenzátorok e kétféle energiatároló
pozitív tulajdonságait ötvözik. Több kondenzátor összekötésének segítségével
elérhetjük, hogy kis idejű feltöltés után sokáig legyen energiaforrásunk.
A Peltier elem egy olyan félvezetőkből álló eszköz, amely elektromos
egyenáram hatására hőt szállít az egyik oldaláról a másikra. Egyre
elterjedtebben alkalmazzák különböző hűtési célokra, például a
mikroprocesszorok felesleges hőjének az elvezetésére. A nagyobb teljesítmény
elérésére több N, illetve és P típusúra szennyezett félvezetőt kapcsolnak sorba.
Mi azonban pont azzal ellenkező célra akarjuk használni ezeket a hőelemeket,
azaz a két oldalán megjelenő hőmérsékletkülönbségből adódó elektromos
áramot szeretnénk hasznosítani. A működési elve nagyon hasonlít a
napelemekéhez: itt is egy külső energiaforrás, a hő (nem pedig napfény) hozza

Peltier elem felépítése

mozgásba a félvezető elemek kristályszerkezetében a szabad elektronokat. Ha a
modulokat az eredeti rendeltetés szerint használjuk, akkor a hatásfoka a
hőmérsékletkülönbség függvényében 40-70%, de speciális módszerekkel akár
100 % fölé is vihetjük! Ez eddig nem is meglepő, hiszen itt hőszivattyúként
üzemel. Amikor viszont fordított módon, azaz termoelemes generátorként
használjuk, akkor ez a hatásfok lezuhan 3-5%-ra. Egy Peltier elemekből álló
hőgenerátor tervezésénél elsőként azt kell kiszámítanunk, hogy hány elemes
modulra van szükségünk adott feszültség előállításához. Hogyan lehetne ezt a
hatásfokot javítani? A kínálkozó lehetőség: a hideg és meleg oldalak közötti
hőmérsékletkülönbség megnövelése. Ez azonban csak bizonyos hőmérsékleti
határokig érhető el. A modulok meleg oldali maximális hőmérséklete a standard
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modulnál 65 °C, míg a magas hőmérsékletű modulnál 120 °C. Az azonos méretű
standard és magas hőmérsékletű modulok között az árdifferencia csak 15%, míg
a kivehető teljesítmény a duplájára nőhet. A maximálisan elérhető 225 °C-os
hőmérsékletkülönbség emeletes megoldásban is csak maximum 15%-os
hatásfokot eredményez. Ehhez képest a hőszivattyúk átlagos hatásfoka 400%.
Ha tehát kombináljuk a hőszivattyút és a hőelemeket, akkor a rendszer teljes
hatásfoka 0,15 * 4 = 0,6 = 60%. Elméletileg ez azt jelentené, hogy a rendszer
fenntartásához még 40%-nyi energiát kellene kívülről befektetnünk.
A távvezérlés egy a repülőmodellezésben alkalmazott technikát használ.
A rádió 35MHz-es sávot használ FM modulációval. Az adatátvitel PPM
technológiával folyik. A távvezérlő egy Graupner márkájú MX-12 6 csatornás
computeres adó. Hatótávolsága repülőmodelleknél
általában elérheti a 2km-t is. A vevő egy szintén Graupner
márkájú, R700-as típusú, 6 csatornás mini vevő. A vevő 55.6 V-ról működik. A tápfeszültséget egy kapcsolóüzemű,
általunk épített elektronika fogja előállítani a minél kisebb
veszteségek érdekében. A vevő vezérli PWM jellel a
szervókat, a szervók pedig irányítják a járművet. A
szervók is hasonló feszültségről működnek, mint a vevő,
így a tápellátás már megoldott.
A 3 fázisú motorfordulatSzervómotor
szabályzót is a vevő vezérli
PWM jellel. Ez a szabályzó kapcsolóüzemben
működik a tápfeszültség kapcsolását több nagy
teljesítményű MOS-FET végzi, ennek köszönhető a
nagy hatásfok, ami elérheti a 90%-ot is. A motor 3
fázisú, kefe nélküli elrendezésű, modellautókban
Kefenélküli motor (külső forgórészes)
használatos alkatrész. Azért esett erre a motorra a
választás, mert ennek a többi motorhoz képest nagy a hatásfoka. Felépítésének
köszönhető a nagy teljesítmény és a kis tömeg. Ezekből a motorokból létezik
külső és belső forgórészes. A belső forgórészesnek a felhasználása és a beépítése
is egyszerűbb lenne, de ezeknek nagy a KV (fordulat/Volt) értéke, ezért
maradtunk az elterjedtebb külső forgórészesnél.
A PWM jel összességében egy négyszögjel,
aminek csak pozitív tartománya van. A szabályzást
úgy valósítjuk meg, hogy a kitöltési tényezőt
változtatjuk. A kitöltési tényező az a hányados,
ami megadja a periódusidő és az impulzusidő
arányát.
PWM jel

8. oldal

Egy diagnosztikai panelt is tervezünk a modellünkhöz, amin nyomon
tudjuk követni a cella által szolgáltatott feszültséget, a fogyasztott áramot, a
szuperkapacitásban maradt töltést, a hátralevő menetidőt és egyéb érdekes
adatokat. Az értékeket nem az autón fogjuk nyomon követni, hanem egy
általunk épített elektronika fogja gyűjteni az adatokat és küldeni egy
vezetéknélküli modulnak, ami 433MHz-es frekvencián fog sugározni. A
kisugárzott jelet egy szintén 433MHz-es vevő modul fogja fogni, az ide épített
céláramkör pedig értelmezi és megjeleníti az adatokat. A vevő és az adó felőli
oldalon is az elektronika központja egy programozható integrált áramkör, egy 8
bites FLASH alapú mikrovezérlő lesz előreláthatólag egy PIC16F877-es típus.
A távirányító szabad csatornáit felhasználva tudunk majd váltani hidrogén és az
autó szuperkapacitásos meghajtás között és tudjuk majd vezérelni az autón
található szelepeket.

Forrásaink:
http://horizonfuelcell.com/
http://www.heliocentris.com/en/customers/systems/products/fuel-cellsystems.html?utm_source=AdWords&utm_medium=Ad&utm_campaign=RoW
&gclid=CJ2XuZaCz50CFQESzAodfE4FvQ
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_cell
http://en.wikipedia.org/wiki/Proton_exchange_membrane_fuel_cell
http://www.valeswood.com/PEM-fuel-cells.php
http://fuelcell.com/index.asp?PageAction=Custom&ID=37
http://www.fuelcell.hu/
http://americanhistory.si.edu/fuelcells/pem/pemmain.htm
http://fenykapu.free-energy.hu/
http://itcb-consulting.hu/2009/05/19/a-hidrogen-es-tuzeloanyagcellaalkalmazasok-elterjedesenek-tarsadalmi-es-gazdasagi-feltetelei
http://www.cegesauto.hu/cikk/308
http://www.muszakilapok.hu/kornyezetvedelem/hidrogen-es-tuzeloanyagcellakuton-hidrogengazdasag-fele…
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