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Bevezetés 

 

Az elmúlt évtizedekben egyre világosabban körvonalazódott, hogy az emberiség 

környezetszennyez  és energia-pazarló életvitele hosszú távon a természeti er források 

kimerüléséhez, ökológiai katasztrófához vezethet. A fenyeget  globális problémák - a 

túlnépesedés, a légköri szén-dioxid szint növekedése, az ózonréteg vékonyodása - kezelésre 

várnak. A fosszilis energiahordozók környezetszennyez  használata helyett egyre inkább az 

alternatív energiaforrások kerülnek az el térbe. A megújuló energiaforrások használata nem 

fogja minden környezetszennyezési problémánkat megoldani, de nagyban segít egy 

környezetbarát és fenntartható energiagazdaság megteremtésében. 

A megújuló energiaforrások használhatóságát nagyban korlátozza a megtermelt 

energia tárolásának és szállíthatóságának kérdése. Egy lehetséges megoldás, hogy a 

rendelkezésre álló energiával hidrogén termelhet , mely kés bb kiváló hatásfokkal újra 

energiává alakítható (pl.: üzemanyagcellákban), így akár közlekedési eszközök meghajtására 

is használható. 

Egyik, a technika elterjedését nagymértékben gátló tényez , a hidrogén tárolásának 

kérdése. Cél a biztonságos tárolás mellett, az elérhet  legnagyobb energias r ség  

megoldások fejlesztése. A hidrogén gáz tárolható tartályban nagy nyomáson vagy cseppfolyós 

állapotban alacsony h mérsékleten, valamint valamilyen szilárd anyagban megkötve. A 

lehetséges abszorber anyagok listája nagyon széles, többek között bizonyos fémek, 

intermetallikus vegyületek, szén nanocsövek egyaránt képesek a hidrogént reverzibilisen 

megkötni. Egyes fémhidridek esetében legalább akkora energias r ség érhet  el, mint 

alacsony h mérsékleten (20 K) folyékony állapotban.  

A hidrogén felvétel és leadás során lejátszódó fizikai folyamatok megértése nemcsak 

tudományos, hanem az alkalmazási szempontból is fontos; információt nyújt a további 

fejlesztési irányokról. Az elérhet  maximális kapacitás és hidrogén megkötési ill. leadási 

sebesség mellett fontos az ezen paramétereket befolyásoló változások nyomon követése több 

tárolási ciklust követ en.  

A magnézium hidrid napjaink egyik legígéretesebb és épp ezért legtöbbször vizsgált 

hidrogéntároló rendszere, els sorban magas hidrogéntároló kapacitása (~7.6 tömeg%), 

alacsony ára és elhanyagolható környezeti hatása miatt. Elterjedését viszont nagyban gátolja a 

magas deszorpciós h mérséklete valamint rossz kinetikai tulajdonságai. Ezen problémák 

megoldására elterjedt módszer a magnézium hidrid szemcseméretének drasztikus 
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csökkentése. Golyós malmos rléssel nanoméret  port állítható el , ezzel a fenti 

tulajdonságok javíthatóak. Számtalan publikáció vizsgálja a különböz  módszerekkel és 

körülmények között el állított MgH2 kinetikai tulajdonságait, valamint különböz  hozzáadott 

katalizátorok hatását. 

 

A munka célkit zései 

 Az szakmai irodalom alapján kijelenthet , hogy a hidridek különböz  tulajdonságait a 

kutatók a fizika, az anyagtudomány és a kémia területér l egyaránt vizsgálják, a terület 

interdiszciplináris. Doktori disszertációm célja az alkalmazott anyagok hidrogéntároló 

tulajdonságainak vizsgálata az anyagtudomány szemszögéb l. 

Jelen munkában összefoglaljuk a hidrogéntárolási megoldások közül az egyik 

legígéretesebbnek tekintett fémhidrides eljárásokat, feltérképezzük a magnézium-hidrid 

mikroszerkezeti és hidrogéntároló tulajdonságait. Célunk továbbá a hidrogén felvételi és 

leadásai folyamatokban szerepet játszó fizikai mechanizmusok nyomon követése, megértése.  

A mikroszerkezeti paraméterek függvényében elemeztük a kinetikai tulajdonságokat, 

valamint a mikroszerkezeti paraméterek (szemcseméret és eloszlása) változásából 

következtettünk a magnézium-hidridben lejátszódó hidrogén felvételi és leadási folyamatokra, 

mind egy cikluson belül, mind számos H-felvételi és leadási ciklust követ en.  

Megvizsgáltuk, hogy katalizátor használatának milyen szerepe van a mikroszerkezetre, s ezen 

keresztül a hidrogéntárolási tulajdonságokra.  

 

Az alkalmazott módszerek 

 A hidrogéntárolási tulajdonságok (H felvételi és leadási sebesség és h mérséklet, 

kapacitás, aktiválási energia, stb.) nagyban javíthatóak a magnézium-hidrid por 

szemcseméretének gyökeres csökkentésével. Erre a legelterjedtebb módszert, a golyós 

malmos rlést (BM) használtuk. Az MgH2-t tisztán és katalizátor jelenlétében is röltük.  

 Az el állított porok morfológiai tulajdonságait pásztázó elektronmikroszkóppal 

(SEM), mikroszerkezetét röntgendiffrakcióval (XRD) vizsgáltuk. A diffraktogramok 

kiértékelésére az ELTE Anyagfizikai Tanszékén kifejlesztett konvolúciós teljes vonalprofil 

(CMWP) illesztési eljárást alkalmaztuk, ami a konvencionálisan használt röntgenes 

kiértékelési eljárásoknál több információt ad a vizsgált anyag mikroszerkezeti tulajdonságaira 

vonatkozóan. Megmutattuk, hogy a CMWP analízis alkalmazható golyós malomban rölt 
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magnézium hidrid porok elemzésére, segítségével nyomon követhet k a mikroszerkezeti 

változások több deszorpciós-abszorpciós ciklus során. 

 A hidrogén felvételi ill. leadási kinetika vizsgálatára a Sievert-féle készüléket (PCT) 

használtunk, míg a deszorpciós folyamat aktiválási energiáját termograviméteres (TG) 

mérésekb l állapítottuk meg.  

Tézispontok 

 

1. A CMWP kiértékelési eljárás alapján megmutattuk, hogy magnézium hidrid port golyós 

malomban rölve, egy 9 nm átlagos szemcseméret , homogén mikroszerkezet alakul ki. Az 

els  hidrogén leadási-felvételi ciklus (aktiválás) egy a kiindulásinál durvább (20 nm) és 

keskenyebb eloszlású szemcseszerkezetet eredményez. Az ezt követ  további ciklusok a 

változatlan átlagos szemcseméret mellett lerontják a homogenitást. Ezt a folyamatot az 

„zsugorodó mag” modell segítségével magyaráztuk, figyelembe véve a különböz  

szemcseméretet és a deszorpciós id ket [1]. 

 

2. A hidrogén leadási és felvételi ciklusok köztes állapotainak tanulmányozása során 

megállapítottuk, hogy a deszorpció folyamán a szemcseméret még 40%-os hidrogén tartalom 

mellett is állandó (20 nm), a deszorpció végén visszamaradó kis térfogati hányadú MgH2 

szemcsemérete pedig 3 nm-re csökken. Ezt bizonyos szemcsék azonnali MgH2→Mg 

átalakulásával magyaráztuk, egy a Johnson-Mehl-Avrami (JMA) modellel leírható 

folyamatnak megfelel en. Ezzel szemben az abszorpció alatt a szemcseméretnek a hidrogén 

tartalommal arányos, folyamatos növekedése figyelhet  meg, az összehúzódó térfogat (CV) 

modellnek megfelel en [2]. 

 

3. Figyelembe véve a reakcióban részt vev  porminta méreteloszlását, az általánosan 

használt (felület limitált (SC), CV és JMA típusú) kinetikai modelleket módosítottuk egy 

többrészecskés reakció-függvény bevezetésével. A többrészecskés modellel illesztve a mért 

kinetikai görbéket, az aktivációs folyamat SC, a deszorpció JMA, míg az abszorpció CV 

típusú folyamatnak adódott. Megmutattuk, hogy a kinetikai konstansok er sen függenek a 

mikroszerkezeti paraméterekt l. Ezek alapján megállapítható, hogy a hidrogén felvételi és 

leadási görbék alakját a kinetika mellett a mikroszerkezet is er sen befolyásolja [3].   
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4. Megmutattuk, hogy a kemény Nb2O5 katalizátor szemcsék mechanikai hatásának 

következtében az rölt MgH2 por gyorsabban éri el a telítési szemcseméretet (9-10 nm). A 

katalizátor hozzáadásával a hidrogén leadási folyamat aktiválási energiája csökkenthet , a 

szemcseméret szerepe itt elhanyagolható. Ezzel szemben a deszorpciós h mérséklet 

els sorban az átlagos szemcseméretét l függ, ami katalizátor hozzáadásával kis mértékben 

még tovább csökkenthet  (a polikristályos állapotéhoz képest összesen ~70 oC-kal) [4-6]. 

 

5. PCT mérések alapján megállapítható, hogy az abszorpció sebességét lényegében a 

mikroszerkezet befolyásolja, a katalizátor direkt hatása kismérték . A nanoméret elérésével a 

hidrogén atomok számára szükséges diffúziós távolság drasztikusan csökkenthet , ami 

gyorsabb hidrogén felvételt tesz lehet vé [6,7]. 

 



 6 

 

A tézisek alapjául szolgáló publikációk 

 

 

1. D. Fátay, T. Spassov, P. Delchev, G. Ribárik, Á. Révész 

„Microstructural development in nanocrystalline MgH2 during H-absorption/desorption 

cycling” 

International Journal of Hydrogen Energy 32(14): 2914-2919, 2007 

I.F.:3,45       Független hivatkozások száma: 5  

 

2. Á. Révész, D. Fátay 

„Microstructural evolution of ball-milled MgH2 during a complete dehydrogenation-

hydrogenation cycle” 

Journal of Power Sources, Publikációra beküldve 

 

3. Á. Révész, D. Fátay, T. Spassov 

„Hydriding kinetics of ball-milled nanocrystalline MgH2 powders” 

Journal of Materials Research 22 (11): 3144-315, 2007 

I.F.:1,74       Független hivatkozások száma: 0  

 

4. Á. Révész, D. Fátay, T. Spassov 

„Microstructure  and hydrogen desorption of nanocrystalline MgH2 with 5 mole% V2O5 and 

Nb2O5 as catalyst” 

Absztrakt, 7th Int. Conference on Nanostructured Materials, 20-24 June, 2004, Wiesbaden, 

Germany 

 

5. D. Fátay, Á. Révész ,T. Spassov 

„Particle size and catalytic effect on the dehydriding of MgH2” 

Journal of Alloys and Compounds 399 (1-2): 237-241, 2005 

I.F.:1,51       Független hivatkozások száma: 24  

 

 

 



 7 

 

6. Á. Révész, D. Fátay, T. Spassov 

„Microstructure and hydrogen sorption kinetics of Mg nanopowders with catalyst” 

Journal of Alloys and Compounds 434: 725-728, 2007 

I.F.:1,51       Független hivatkozások száma: 5  

 

 

7. Á. Révész, D. Fátay, D. Zander, T. Spassov 

„Influence of particle size on the hydrogen sorption properties of ball-milled MgH2 with 

Nb2O5 as catalyst” 

Journal of Metastable and Nanocrstalline Materilas, 24-25: 447-450, 2005 

I.F.:-        Független hivatkozások száma: 1  

 

 


