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A visszatápláló fékezés problémái
Az energiafogyasztás csökkentését manapság világszerte kiemelt kérdésként kezelik. A
fogyasztás jelentős hányadát képviselik a villamos üzemű tömegközlekedési járművek.
Esetükben már néhány százalékos csökkentés is jelentősen mérsékelheti a
primerenergiahordozó-szükségletet, így a környezetszennyezést. Nem elhanyagolható
szempont a közlekedési társaságok energiaköltségeinek csökkentése sem.
A villamos motorok egyik igen kedvező tulajdonsága, hogy motoros és generátoros
üzemállapotban is képesek működni. A villamos üzemű járműveken ezt már régóta
kihasználják: a vontatómotorokat generátoros üzemre kapcsolják, így fékhatást érnek el,
miközben a villamos gép a jármű mozgási energiáját villamos energiává alakítja. Azonban a
régebbi járműveken az így keletkező villamos energiát ellenállásokon hővé alakítják. A
korszerű hajtásrendszerek képesek ezt az energiát a felsővezeték-hálózatba visszatáplálni, így
elméletileg 40 %-os energiamegtakarítás lenne elérhető [1]. Közlekedéstörténeti
érdekességként megemlítendő, hogy a II. világháború előtt a BSzKRt. több villamosát, valamint
a kisföldalatti összes járművét ún. Töfflinger-féle áramvisszanyerő berendezéssel szerelte fel,
így ezek a kocsik alkalmassá váltak visszatápláló villamos fékezésre. A villamosokon így 2022 %-os, a földalattin 36 %-os megtakarítást értek el [10].

1. ábra: A Ticket to Kyoto program logója – a projekt célja a CO2-kibocsátás csökkentése a közösségi
közlekedésben. A 2014-ben lezárult programban Bielefeld, Párizs, Rotterdam, Brüsszel és Manchester
közlekedési hálózatán alakítottak ki energiahatékony, környezettudatos megoldásokat. [17]

A metrók, villamosok, trolibuszok jellemzően egyenfeszültségről üzemelnek, ezt a
villamosenergia-rendszer váltakozó feszültségéből igen gyakran egyszerű diódás hidakkal
állítják elő. A diódás átalakítók azonban csak egyirányú energiaáramlást engednek meg, a
vontatási célú egyenfeszültségű rendszerből a váltakozó feszültségű hálózatba a visszatáplálás
nem lehetséges. Emiatt a járművek csak akkor tudják a fékezéskor keletkező energiát a
felsővezetékbe visszatáplálni, ha a közelben egy másik jármű ugyanekkor a gyorsításhoz fel
tudja azt használni. Kisebb forgalom esetén ez kis eséllyel valósulhat meg, a többi jármű nagy
valószínűséggel egy másik alállomásból táplált felsővezeték-szakaszban van. Emellett a
hálózaton alkalmazott kis vezető-keresztmetszetek miatt nagyobb távolságok esetén a
veszteség is jelentős lehet [8]. Hiába képesek tehát a korszerű járművek visszatápláló
fékezésre, a hálózat kialakítása miatt a visszatáplálás sok esetben nem valósulhat meg, a
fékezéskor keletkező energia a fékellenállásokon hővé alakul, elvész. Így az elméletben
elérhető 40 %-os energiamegtakarítás helyett jóval kisebb értékeket kapunk.
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Megoldási lehetőségek
Menetrendi összehangolás
Az energiamegtakarítás mértékét növelheti a vonalon közlekedő szerelvények szigorú
menetrendi összehangolása, ez azonban nehézkes a rövid, tipikusan 20-30 s időtartamú
indítás és fékezés miatt. Vezető nélküli metrók esetén a gyorsítások és fékezések
összehangolását a számítógép el tudja végezni, a menetrendhez képest kis eltérés árán a
visszatáplálás hatásásossága növelhető. Azonban a menetrendi eltérés az állomásról való
elinduláskor azt jelenti, hogy nem lehet az energiafelhasználás szempontjából legkedvezőbb
sebességgörbét követni. Ahhoz, hogy a késést behozza a szerelvény, intenzívebb gyorsítás
szükséges, ami nagyobb energiafelvételt jelent. [4], [5]
Előnyök
+ a vonalon közlekedő összes visszatáplálásra képes jármű számára elérhető
+ nincs karbantartás- és helyigényes energiatároló vagy inverter
Hátrányok
- nehézkes a járművek mozgásának összehangolása
- az esetleges intenzívebb gyorsítások többletenergiát igényelnek
Inverter az alállomásokban (back to grid)
Az alállomások diódás átalakítói kiegészíthetők kétirányú energiaáramlást biztosító
inverterekkel, így lehetővé válik a váltakozó feszültségű villamosenergia-rendszerbe történő
visszatáplálás. Ebben az esetben nem alkalmaznak energiatárolókat. Ilyen berendezésekkel
szerelték fel a brüsszeli és a rotterdami metró alállomásait (2014 - Ticket to Kyoto program).[5]

2. ábra: Az inverteres alállomások működése [9]

Előnyök
+ a vonalon közlekedő összes visszatáplálásra képes jármű számára elérhető
+ a visszatáplált energiát nem csak a járművek tudják felhasználni, hanem többek között
a világítási rendszer és a mozgólépcsők is
+ az inverterek magas hatásfokkal üzemelnek, míg az energiatárolók esetében a töltéskisütés ciklusok során veszteségekkel kell számolnunk [5]
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Hátrányok
- a lehető legnagyobb energiamegtakarítás eléréséhez meg kell találni a visszatápláló
alállomások optimális helyét, ez a számítás hosszadalmas és bonyolult
- a hálózati veszteséget nem csökkenti [5]
Járműfedélzeti energiatárolók
Az utóbbi években az energiatárolók látványos fejlődésen mentek keresztül, az egyre nagyobb
kapacitású berendezések lehetővé teszik a fékezéskor keletkező energia eltárolását, majd
felhasználását a gyorsítás során. A hosszabb távú közlekedésben (például villamos és
hibridautók autópályán) a kevés megállás miatt energiatárolók alkalmazásával csak kis
megtakarítás érhető el. A városi forgalomban viszont gyakori gyorsítások és fékezések váltják
egymást, így nagyobb mértékű energiamegtakarítás várható. Emiatt érdemes megvizsgálni a
villamosok, a trolibuszok, és metrók energiatárolókkal történő fölszerelésének lehetőségét
[3]. A fékezéskor keletkező energia közvetlenül az energiatárolóba kerül, gyorsításkor a jármű
a tárolóból és a felsővezetékből (vagy metrók esetén a harmadik sínből) vesz fel energiát [5].

3. ábra: Járműfedélzeti energiatárolók [11]

Előnyök
+ az energiatároló a járművön található, így a fékáram nem okoz veszteséget a hálózaton
+ lehetőség van felsővezeték nélküli üzem kialakítására
+ feszültségstabilizáló hatása van, kiegyenlíti az erősen ingadozó terhelést
+ vezérlése egyszerűbb, csak jármű szintű szabályozás szükséges [5]
Hátrányok
- már üzemelő járművekre az energiatároló utólagos felszerelése nehézkes, a rendszer
ugyanis helyigényes, valamint növeli a jármű tömegét, ezáltal tengelyterhelését
- minden járműre független energiatároló rendszer kerül, ez a járművek nagy száma
esetén drága
- szigorú biztonsági követelményeknek kell megfelelni, hiszen a tároló az utasok közvetlen
közelében üzemel [5]
Pálya mentén elhelyezett energiatárolók
Az energiatárolók a járművek helyett a pálya mentén vagy az alállomásokban is elhelyezhetők,
ekkor a sok egymástól függetlenül működő energiatároló helyett néhány nagy kapacitású
tárolót alkalmaznak. [5]
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4. ábra: Pálya menti energiatárolók [11]

Előnyök
+ nem szükséges átalakítani a már meglévő járműveket, mindegyik visszatáplálásra
alkalmas jármű számára elérhető a tároló
+ leválasztható a hálózatról, így karbantartása nem jár a közlekedés leállításával
+ alacsonyabb biztonsági követelményeknek kell megfelelni, mint a járműfedélzeti
rendszerek esetén, hiszen a pálya mentén elhelyezett tárolókat az utasforgalomtól
elzárt területeken alakítják ki
+ kiegyenlíti az erősen ingadozó terhelést, feszültségstabilizáló hatása van
+ kevesebb hulladékhő keletkezik, így a metróalagutak melegedése csökkenthető [5]
Hátrányok
- a méretezés és az optimális elhelyezés bonyolult számításokat igényel
- a hálózati veszteségeket nem csökkenti
- a szabályozást a vontatási célú hálózat szintjén kell megvalósítani [5]

Energiatárolási technológiák
Az energia tárolására számos eltérő megoldás született, ezek között találunk közismert,
gyakran használt technológiákat (pl.: akkumulátorok), de léteznek kísérleti stádiumban lévő
technológiák is (pl.: szupravezető mágneses energiatárolók). Az energiatárolós járművek
tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a járműveken elhelyezhető tárolók mérete és
tömege korlátos, emiatt nagy névleges teljesítményű, nagy fajlagos kapacitású és magas
hatásfokkal üzemelő berendezések kialakítására kell törekedni [3]. Az alábbiakban
bemutatom a járműveken alkalmazható főbb energiatárolási technológiákat.
Akkumulátorok
Töltéskor és kisütéskor megfordítható elektrokémiai reakciók játszódnak le bennük, azonban
legfeljebb néhány ezer töltés-kisütés ciklust képesek elviselni. Egy városi jármű esetén ez ezres
nagyságrendű fékezést és gyorsítást jelent, így egy akkumulátor élettartama ebben az
alkalmazási környezetben várhatóan viszonylag rövid lesz. Az akkumulátorok nagy
mennyiségű energiát képesek tárolni, azonban viszonylag kis teljesítmény felvételére és
leadására alkalmasak (a mai Li-ion akkumulátorok esetén ez a probléma egyre kevésbé áll fenn
[4]). Emiatt több esetben más energiatárolási technológiával kombináltan alkalmazzák [4]. A
töltési-kisütési ciklus hatásfoka technológiánként eltérő, 75-95 % között mozog [15]. A
megvalósult vasúti alkalmazások közül kiemelendő a British Rail 1958-ban forgalomba állított
5

kétkocsis, akkumulátoros motorvonata, mely négy éven keresztül sikeresen üzemelt. A
technológiát manapság is alkalmazzák: a Stadler Variobahn villamosa 16 km-t tett meg a gyár
próbapályáján akkumulátoros üzemben [7], [14].
Lendkerekek
A lendkerekes rendszerek a vákuumban nagy sebességgel forgó tömeg mozgási energiáját
tárolják. A 30000-50000 fordulat/perc fordulatszámú lendkereket a veszteségek
minimalizálása érdekében mágneses csapágyak tartják. A lendkerék készülhet acélból, de a
biztonsági kockázatok csökkentése érdekében alkalmaznak karbonszálas műanyagot is [4]. A
lendkerekes energiatárolók a szuperkapacitásokhoz hasonlóan nagy teljesítmény felvételére
és leadására képesek, de energiasűrűségük kicsi. Előnyös tulajdonságuk a hosszú élettartam,
hatásfokuk 90-95 % körül alakul, azonban a bonyolult műszaki megoldások miatt a
lendkerekes energiatárolás technológiája drága. A vasúti energiamegtakarítási célú, pálya
mentén elhelyezett energiatárolók gyakran lendkerekes technológián alapulnak: a bielefeldi
közlekedési társaság a hálózatra csatlakoztatott lendkerekes berendezés alkalmazásával 6 %os energiamegtakarítást ért el [5]. A járműveken elhelyezett megoldások között megemlíthető
a Parry People Mover: 1 méter átmérőjű acél lemezekből összeállított 500 kilogramm tömegű
lendkereket használ, amely működése során eléri a 2500 fordulat/perc fordulatszámot [7],
[14].
Szupravezető mágneses tárolók
Ha egy tekercsen áramot vezetünk keresztül, az mágneses teret hoz létre, az energia a tekercs
belsejében mágneses tér formájában jelenik meg. Szupravezető tekercsek alkalmazásával a
veszteségek elhanyagolható mértékűre csökkenthetők, így a rendszer energiatárolóként
használható. A technológia alkalmas nagy teljesítmény felvételére és leadására, azaz a tároló
nagy teljesítménysűrűségű. A technológia jelenleg kísérleti stádiumban van, mivel még nem
léteznek szobahőmérsékleten szupravezető anyagok. A jelenség csak bonyolult hűtőrendszer
segítségével, extrém alacsony hőmérsékleten idézhető elő, ez a berendezés gyártási költségeit
jelentősen megemeli. További problémát jelent, hogy az energia kis veszteségű kivétele a
tárolóból nem megoldott. [4], [14], [15]
Szuperkapacitások
A szuperkapacitások működésében csak fizikai folyamatok játszanak szerepet, nem történik
kémiai átalakulás. Ezek a folyamatok nagymértékben reverzibilisek, emiatt 100 000–1 000 000
töltési-kisütési ciklusszám és 80-98 % hatásfok is elérhető az ultrakapacitások alkalmazásával.
A szuperkondenzátorok nagy teljesítményűek, de energiasűrűségük kicsi. Kapocsfeszültségük
a bennük felhalmozott töltéssel lineárisan változik, emiatt alkalmazásuk során
feszültségstabilizáló teljesítményelektronika szükséges. A szuperkondenzátorok elektródái
porózus szén alapúak, ezzel a szerkezettel nagyon nagy felületű elektródák állíthatók elő kis
méretben: akár a 2000 m2/g felület/tömeg arány is elérhető. A nagy felület és a kis távolságra
szétválasztott töltések együttesen nagyon nagy kapacitást eredményeznek, egy
szuperkondenzátor-cella esetén több ezer F is elérhető [4], [12], [13], [15]. Több vasútijármű6

gyártó is épített szuperkapacitásos energiamegtakarító rendszereket: Bombardier Mitrac
Energy Saver (Mannheim villamosain alkalmazzák) [2], CAF ACR evoDrive [7].
Szuperkondenzátoros pálya menti tárolót alkalmaznak többek között Madrid, Peking és Szöul
hálózatán. [5]

5. ábra: Bombardier MITRAC Energy Saver – a fékezéskor keletkező energiát a jármű szuperkapacitásokban
tárolja, majd a gyorsítás során fölhasználja [6]

Hibrid tárolás
A kívánt alkalmazási terület támasztotta követelményeket gyakran egy-egy technológia önálló
használatával nem lehet kielégíteni [16]. Ha például egy villamos vasúti jármű esetén a
hosszabb távú felsővezeték nélküli üzemet kívánjuk elérni, célszerű választás lehet a nagy
energiákat tárolni képes akkumulátorok alkalmazása. A nagy fékáramok kezelése azonban
jobban megoldható a nagy teljesítménysűrűségű szuperkondenzátorokkal. A két technológia
együttes alkalmazásával azok előnyös tulajdonságai egyesíthetők, az ilyen rendszereket hibrid
energiatárolóknak nevezzük. Akkumulátoros-szuperkondenzátoros hibrid rendszereket
alkalmaznak például a sevillai és a zaragozai villamosokon (CAF ACR freeDrive). [14]
Az energiatárolási technológiák összehasonlítása
Technológia
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Teljesítmény
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Akkumulátor
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~ 2000

Szuperkapacitás
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nagy

~ 5 000 000

kicsi
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—
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tároló
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Technológia
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elterjedt, érett
technológia
egyre több járművön
alkalmazzák
néhány járművön
alkalmazott
kísérleti szakaszban

A bemutatott energiafogyasztást mérséklő megoldások nagy mértékben képesek csökkenteni
a közösségi közlekedés által okozott CO2-kibocsátást, ezáltal hozzájárulnak a zöldebb,
élhetőbb környezet kialakításához.
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