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Napjainkban az emberiség kétharmad részben a Földön véges mennyiségben megtalálható, a
felhasználás üteméhez képest nagyságrendekkel lassabban megújulni képes fosszilis erőforrásokból
fedezi energiaigényét. Ezen energiahordozók között továbbra is a legjelentősebb a kőolaj, amely
energetikai hasznosítását tekintve az elmúlt 40 évben – bár hő- és villamosenergia-termelési
tüzelőanyagként visszaszorult, – továbbra is megtartotta domináns szerepét a közlekedésben használt
üzemanyagok elsődleges alapanyagaként.
A Földön megtalálható kőolaj mennyisége – még ha a különböző, ember által számon tartott tartalékok
az új kutatások és a technológiai fejlődés eredményeképpen ideiglenesen bővülnek is – véges. Ennek
– illetve további bel- és külpolitikai kérdéseknek – köszönhetően egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az
Európai Unióban és a világ minden részén a közlekedési szektor kőolajfüggőségének csökkentését
szorgalmazó intézkedések.
Az Európai Unióban a fosszilis üzemanyagok használatából eredő károsanyag-kibocsátás 30
százalékáért a közlekedési ágazat felelős, ezért olyan technológiákat kell támogatni, amelyek elősegítik
a közelmúltban elfogadott fenntarthatósági célok és emissziós határértékek betartását.
E két globális cél érdekében új fejlesztések, kutatások kezdődtek, amelyek olyan helyettesítő
technológiákat tehetnek versenyképessé, mint az elektromos autózás.

Autótípusok
A gépjárművek a hajtásuk alapján alapvetően két kategóriába sorolhatók: hagyományos, belső égésű
motorral hajtott és elektromos hajtású járművek.
A hagyományos hajtás a legelterjedtebb technológia, amelynél a tüzelőanyag a hengerben elég és a
fejlődő hő mechanikai munkává alakul. Ez a típus a villamosenergia-rendszerrel egyáltalán nem
kapcsolódik. Az üzemanyag fajtája szerint több technológia létezik, a legelterjedtebb a benzines és a
dízelmeghajtású technológia. A Robert Bosch Kft. megbízásából a Medián Közvélemény- és Piackutató
Intézet által 2016-ban végzett felmérés alapján a magyarországi személygépjármű-állomány 82
százalékát benzines, 17 százalékát pedig dízelmeghajtású járművek teszik ki.
A részben vagy teljes egészében elektromos hajtású járművek száma hazánkban még rendkívül
alacsony, az említett felmérés szerint az állománynak kevesebb, mint 1 százaléka, így e típusok
működésének megértése még magyarázatra szorulhat az alacsony elterjedési ráta miatt. A legtöbb
tanulmány az elektromos hajtású járműveket a következő altípusokba sorolja: hibrid, teljesen
elektromos meghajtású és üzemanyagcellás autó.
Ezek közül a legelterjedtebbek a hibrid hajtású gépjárművek, amelyek a hajtásukhoz szükséges energiát
több forrásból, az elektromos és a belső égésű motorból nyerik. Az üzemmódtól és a nyomatékigénytől
függően a belső égésű és a villamos motor különböző mértékben járul hozzá a jármű meghajtásához.
Tisztán villamos hajtás csak a full hibrid járműveknél lehetséges, ebben az esetben csak a villamos
motor hajtja a járművet. A hibrid üzemmódban a belső égésű és a villamos motor közösen szolgáltatja
a megfelelő forgatónyomatékot a jármű meghajtásához. Villamos rásegítéskor szintén a belső égésű
motor és a villamos gép szolgáltat forgatónyomatékot, hirtelen megnőtt nyomatékigény esetén a
vezérlő utasítására a villamos gép pozitív nyomatékkal támogatja a belső égésű motort. Gyorsításkor
a villamos gép szolgáltatja a nagyobb nyomatékot. Végül generátor üzemmódban az energiatároló
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egység töltése zajlik. A belső égésű motor a kerekek megforgatása mellett a villamos gépet is hajtja,
így az generátor üzemben működik. Egy másik lehetőség a kerekek felőli villamos visszatöltés
fékezéskor, ennek során a belső égésű motor által szolgáltatott többletteljesítményt a villamos gép az
akkumulátorok töltésére használja fel.
Amennyiben az akkumulátor elektromos hálózatról, külső áramforrásból is feltölthető és a jármű
működési elve azonos a hibridjárművekével, plug-in hibrid vagy tölthető hibrid gépjárműről beszélünk.
Ez a típus a nem tölthető hibridjárműveknél nagyobb akkumulátorral rendelkezik, így nagyobb
távolságot is képes megtenni tisztán elektromos üzemben.
A hibrid hajtás nagy előnye, hogy az akkumulátor lemerülése után is tovább használhatjuk az autót a
belső égésű motor segítségével, így kevésbé kell számolnunk az úgynevezett „range anxiety”1
jelenséggel. A kifejezés arra utal, hogy a fogyasztókat visszatartja az elektromos autók vásárlásától az
a félelem, hogy a jármű hatótávolsága korlátot jelenthet az utazási szokásaikban. A kétféle típusú
hajtás ötvözése miatt a hibrid hajtású járművekbe szerelt akkumulátorok kapacitása kisebb, mint a
tisztán elektromos hajtású járműveké.
A tisztán elektromos gépjárművek meghajtásához csak villanymotort használnak. Emiatt
akkumulátoruk kapacitása lényegesen nagyobb, a tisztán elektromos üzemben megtehető távolság a
többszörösére nőhet a hibrid változatokhoz képest.
Az elektromos hajtású járművek harmadik csoportja az üzemanyagcellán alapuló hajtás. A folyamat
során kémiai energiát alakítanak át villamos energiává, ezt használják fel az elektromos motorok
működéséhez. Leggyakrabban a hidrogén és az oxigén egyesítését, tehát a vízbontással ellentétes
folyamatot alkalmazzák energia kinyeréséhez. A magas költségek és a hidrogén előállításának korlátai
miatt hazánkban a hidrogénhajtású közlekedés még alig ismert fogalom. Magyarországon főként
metánból (földgáz) állítják elő, ám ezzel az eljárással a környezetszennyezés csökkentésére vonatkozó
irányelvek teljesítése nem lehetséges.

Az 1. táblázatban láthatók az egyes hajtástípusok közötti lényeges eltérések.
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1 Az angolszász szakirodalom használja ezt a kifejezést, magyar megfelelője nincsen. Leggyakrabban
kilométerfrászként fordítják.
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1. táblázat: A különböző hajtástípusok összehasonlítása
Műszaki összehasonlítás
A különböző meghajtású autótípusokat más-más műszaki paraméterekkel jellemezzük az egymástól
jelentősen eltérő konstrukciók miatt. A legfontosabb műszaki ismérvek közé soroljuk az autót
meghajtó motor hatásfokát, illetve a teljesítmény és a nyomaték változását a fordulatszám
függvényében. Továbbá fontos vizsgálni az elektromos hajtású járművekbe helyezett, energiatárolásra
szolgáló akkumulátorok technológiáját és az egyes autótípusokkal töltés nélkül megtehető maximális
távolságot.
A hatásfok – a hasznosnak tekintett és az összes befektetett energiamennyiség hányadosa – a motor
egyik legalapvetőbb mutatószáma. Villamos motorok használata a belső égésű motorok helyett kiváló
lehetőséget nyújt az elérhető hatásfok növeléséhez. Egy hagyományos, belső égésű motor hatásfoka
25–30 százalék körüli, ami azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló energia 70–75 százaléka elvész hő
formájában. A veszteségek és a hasznos teljesítmény arányát az 1. ábra mutatja be.
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1. ábra: A belső égésű motorok veszteségeit bemutató Sankey-diagram

A veszteség legnagyobb része a füstgázveszteség, amellyel a hő legnagyobb része távozik. A nem
tökéletes égés és a hűtés miatt keletkező veszteségek is jelentősen csökkentik a motor hatásfokát.
A belső égésű motorokkal szemben egy elektromos motorral akár 70–80 százalékos hatásfok is
elérhető. A hasznos mechanikai teljesítmény és a bevezetett villamos energia közötti mennyiségi
különbséget négy különböző veszteség okozza: elektromos, mágneses, mechanikai és járulékos
veszteség. Az elektromos veszteséget Joule-veszteségnek is nevezik, melyet az I2R formulával fejezünk
ki, és amely növeli a motor terhelését. Ez a veszteség hő formájában jelentkezik, miközben az
elektromos áram átfolyik a vezetékeken. Mágneses veszteség lép fel az álló- és forgórész tekercsei
között a hiszterézis jelensége és az örvényáramok miatt. Mechanikai veszteséget a súrlódás okoz,
amely a főként a csapágyaknál jelenik meg. Járulékos veszteséget okoznak a felharmonikusok és a szórt
fluxusok.
A 2. ábra a belső égésű és az elektromos motorok teljesítménydiagramjait ábrázolja. Látható, hogy a
belső égésű motor esetében növekvő fordulatszám esetén nő a leadott nyomaték és a teljesítmény,
majd egy maximumot elérve mindkettő csökkenni kezd. Az elektromos motorok esetében a diagram
teljesen máshogy alakul. Már a legkisebb fordulatszám esetén is le tudja adni a motor a maximális
nyomatékát, míg a motor teljesítménye a fordulatszám növekedésével lineárisan nő. Ez a tendencia a
névleges teljesítményig igaz, utána a teljesítmény állandó értéket vesz fel.
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2. ábra: Belső égésű és elektromos motor teljesítménydiagramja

Fontos megemlíteni az elektromos autókban található akkumulátorokat, mint energiatároló
egységeket, hiszen ezek jelentősen befolyásolják a járműben lezajló energiaátalakítás hatásfokát. A
legtöbb elektromos autóba már komplett energiatároló rendszert építenek be, amely számos
különböző kémiai anyagból készülhet. A rendszer része egy olyan elektronika is, amely az energiatároló
rendszert monitorozza és folyamatosan ellenőrzi többek között annak hőmérsékletét, feszültségét. Az
akkumulátorok halmozott cellákból épülnek fel, ezeken keresztül a kémiai energia elektromos
energiává alakul, a szuperkondenzátorok tárolhatják az energiát statikus elektromosság formájában. A
szuperkondenzátorokban tárolható energiasűrűség más kapacitásoknak több mint ezerszerese. Az
utóbbi időkben leginkább fékenergia tárolására, rövid idejű terhelések energiaellátására alkalmazzák,
mivel az akkumulátorok csak nagyon lassan tudnák felvenni a fékezési energiát. A jövőben
konkurenciát jelenthetnek az akkumulátorok számára, jelenleg leginkább jól kiegészítik egymást.
Ahhoz, hogy az akkumulátorok elérjék a kívánt feszültség- és áramszintet, a cellákat sorosan vagy
párhuzamosan kapcsolják. Néhány, akkumulátorok gyártása során gyakran felhasznált kémiai anyag:
nikkel-kadmium, nikkel-vas, cink-levegő, alumínium-levegő, lítium-ion, lítiumpolimer. Az
akkumulátorokat gyakran osztályozzák energiájuk és teljesítőképességük alapján is.
Az akkumulátorok további fontos jellemzői a hatásfok, az élettartam (töltési/kisülési ciklus száma), a
működési hőmérséklet, az energiasűrűség és az a tulajdonság, hogy jelentős számú feltöltés után a
névleges kapacitásuk hány százalékát képesek megtartani (amortizáció).
Az elektromos autók akkumulátorainak átlagos kapacitása jelenleg 10 és 40 kWh között van,
hatásfokuk 70–95 százalék körüli. Magas fajlagos energiája és magas fajlagos teljesítménye miatt az
elektromos autókban leggyakrabban lítiumion-akkumulátort alkalmaznak. A különböző akkumulátorok
műszaki paramétereit a 2. táblázat foglalja össze, amely jól szemlélteti a lítiumion-akkumulátor
kiemelkedő paramétereit.
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Tömegre fajlagosított
energia [Wh/kg]

Tömegre fajlagosított
teljesítmény [W/kg]

Lítiumion

160

1800

Cink-levegő

200

100

Alumínium-levegő

220

30

Nikkel-kadmium

50

150

Ólom-sav

35

180

Akkumulátor típusa

2. táblázat: Kereskedelemben kapható akkumulátorok összehasonlítása 2

Az akkumulátorok egyik hátránya a belső ellenállásuk, amely feszültségesést okoz terhelés alatt, így
csökkentve a maximális áramfelvételt és befolyásolva a töltési/kisülési idő arányát.
A jelenlegi technológiákhoz képest további fejlődés várható ezen a területen is, ezek csökkenthetik az
elektromos meghajtású autók vételárát.
A következő vizsgált műszaki paraméter az elektromos hajtású autóval töltés nélkül, a hagyományos
hajtású járművel tankolás nélkül megtehető maximális távolság.
A már említett „range anxiety” jelenség az egyik leggyakrabban felvetődő probléma az elektromos
autókkal szemben, azaz hogy nem elég nagy az egy teljes feltöltéssel megtehető távolság, a töltés sok
időt vesz igénybe, így ezek a járművek nem alkalmasak hosszabb utazásokra. Az átlagos hatótávolság
– amely a körülmények és a vezetési stílus eredményeképpen jelentősen változhat – a technológia
fejlődésével folyamatosan nő, már a középkategóriás elektromos autóknál is több mint 150 kilométer.
A Nissan Leaf esetében ez a szám 1753 kilométer, a Tesla Model S-sel pedig a járművezető akár 426
kilométert is megtehet teljesen feltöltött akkumulátorokkal.
A 3. ábrán egy KSH-felmérés eredményei láthatók, amelyek szerint a magyar lakosság 95 százaléka 100
kilométernél, csaknem háromnegyede 30 kilométernél is kevesebbet autózik naponta a munkahelyére.
Ezeket az igényeket egy elektromos autó is ki tudja elégíteni.
Figyelembe véve ezeket a távolságokat a „range anxiety” jelenség nem igazán indokolt, az elektromos
autó a legtöbb magyarországi járművezető számára megfelelő választás lehet a hétköznapokra, de
nagyobb távolságok megtétele esetén még felmerülhetnek problémák, amelyek megoldását a
szakemberek a technológia fejlődésében látják.
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A táblázatban megjelölt számok nagymértékben változhatnak a használattól függően.
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Katalógusadat: vezetői szokások, körülmények függvénye.
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3. ábra: Munkába járás során megtett úttávolságok részaránya Magyarországon

Mindezek ellenére az emberek sokkal magasabb követelményeket támasztanak az elektromos
autókkal szemben. Akkor éreznék biztonságosnak az utazást egy ilyen típusú járművel és fontolnák
meg annak megvásárlását, ha az autó a reálisan megtett távolságok többszörösének a legyőzésére
lenne képes. Egy ilyen témájú, Münchenben készített közvélemény-kutatás eredményeit foglalja össze
a 4. ábra.

4. ábra: Közvélemény-kutatás4: Elvárt hatótáv elektromos autók esetében 5

A megkérdezettek több mint fele szerint egy elektromos autónak legalább 250 kilométert kellene
megtennie egyetlen töltéssel. Ezt az igényt mindössze néhány eddig a piacon megjelent elektromos
autó tudja kielégíteni. E probléma megoldásához egyrészt gondolkodásmódbeli változás, illetve
további technológiai fejlődés lenne szükséges. Szakemberek szerint ez a nehézség – elsősorban a
technológia várható fejlődésének köszönhetően – csak átmeneti.

Feltett kérdés: Legalább hány kilométert kellene megtennie töltés nélkül egy elektromos autónak ahhoz, hogy
Ön megfontolja annak megvásárlását?; Megkérdezettek: potenciális autóvásárlók.
5
A válaszadók százalékos aránya.
4
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Belső égésű motorral hajtott járműnél ez a kérdés és probléma nem vetődik fel, hiszen a nagyméretű
üzemanyagtartály 700–800 kilométer megtétele után ürül ki, és a töltőállomások bármelyikén
feltölthető.
A plug-in hibrid hajtású járművek esetében is beszélhetünk tisztán elektromos üzemben mért
hatótávolságról, azonban ez a középkategóriás járművek esetén is 50 kilométer alatt van. A fejlesztések
révén e téren is további hatótáv-növekedésre számíthatunk. Ehhez a távhoz adódik hozzá az
elektromos motort kiegészítő belső égésű motorral egy tankolással megtehető távolság, a fentebb leírt
módon.
Környezeti hatások
Az Európai Unióban a fosszilis üzemanyagok használatából eredő károsanyag-kibocsátás 30
százalékáért a közlekedési ágazat felelős, ezért olyan technológiákat kell támogatni, amelyek elősegítik
a közelmúltban elfogadott fenntarthatósági célok és emissziós határértékek betartását.
Az elektromos meghajtású járművek látszólag erre tökéletesen alkalmasak, hiszen a plug-in hibrid
autókban a belső égésű és az elektromos motor kombinált használata jelentősen, kevesebb mint a
felére csökkenti a kilométerenkénti közvetlen szén-dioxid-kibocsátást a hagyományos motorral hajtott
autókéhoz képest. A tisztán elektromos meghajtású járművek közvetlen szén-dioxid-kibocsátása nulla,
mivel energiaforrásként nem fosszilis üzemanyagokat használnak, hanem kizárólag villamos energiát.
Az elektromos meghajtású autók lokálisan nem bocsátanak ki környezetre káros szén-dioxidot,
azonban környezetterhelő hatásuk még lehet jelentős. Ennek vizsgálatához végig kell követni a teljes
folyamatot, az autókban felhasznált villamos energia megtermelésétől kezdve egészen annak mozgási
energiává alakításáig. Ezt „kúttól-kerékig”6 folyamatnak nevezzük, és két részre bonthatjuk az
energiahordozó tankba töltésénél. Ennek célja, hogy vizsgálja az energiaátalakítási folyamatot az
energiahordozó kitermelésétől egészen a jármű tényleges elindításáig. A teljes folyamat első része
tárgyalja az energiahordozó villamos energiává vagy üzemanyaggá való alakítását, ez a részfolyamat a
„kúttól a tankig” folyamat. A második részfolyamat az autóban lezajló energiaátalakítási eljárással
foglalkozik, melyet „tanktól a kerékig” folyamatnak nevezünk.
Ezek alapján egyértelmű, hogy az elektromos meghajtású autók károsanyag-kibocsátása az első
részfolyamatban lehet jelentős, hiszen a villamosenergia-termelésben még ma is számottevő
részaránnyal bírnak a fosszilis energiahordozók. Így az adott ország energiamixe befolyásolja az
elektromos autók károsanyag-kibocsátásának mennyiségét és összetételét a teljes folyamatra vetítve.
Azaz, minél kisebb részt képvisel a fosszilis energiahordozókból eredő energiatermelés az adott ország
energiamixében, annál inkább csökkenthető a szén-dioxid-kibocsátás az elektromos autózásra való
átállással. Mivel a Magyarországon termelt villamos energia több mint fele atomenergiából ered, és a
megújulókból származó termelés aránya mára már tíz százalékot meghaladó, ezért az elektromos
autók elterjedésével csökkenhet a szén-dioxid-kibocsátás, ha az elterjedésből adódó többlet
villamosenergia-igény kielégítésére is nem fosszilis energiahordozókat felhasználó erőműveket
alkalmaznak.
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Angolszász használatban rendre: „well-to-wheel”, „well-to-tank”, „tank-to-wheel”.
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Összefoglalás
A hazai járműpark – legalább egy részének – villamosítása kétségtelenül egy hosszú távú ambíció,
hiszen jelenleg az elektromos autók piaci részesedése az 1 százalékot sem éri el Magyarországon,
részben a kezdeti magas költségek, részben a vélt és valós hatótávkorlátok miatt. Ugyanakkor az eddigi
lépések pozitív kilátásokra utalnak.
A várható technológiai fejlesztéseknek, illetve a pénzügyi ösztönzőknek köszönhetően szinte magától
értetődő az alternatív meghajtású gépjárművek elterjedése, amelyek révén csökkenthető a
közlekedési szektor kőolajfüggősége, illetve a környezetterhelés egyes problémái is mérsékelhetők.
Az elektromos autók piacának növekedése során folyamatosan vizsgálni kell a fejlődést, a további
lehetséges fejlesztési irányokat, annak érdekében, hogy az emberiség közelebb kerüljön a fenntartható
közlekedés eléréséhez.
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