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3.8 Elektromos hajtású és hibrid járművek 
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A nagyvárosok és nemzeti parkok fokozottan érzékenyek a kipufo-

gógázok mennyiségére és minőségére, ezért mindkét területen jelentő-
sek a tisztán elektromos és a kombinált dízelmotoros, más néven hibrid 
gépkocsik.  

Elektromos autóbuszok Genovában 
A tisztán elektromos hajtás egyik problémája az akkumulátor töltési 

ideje. A genovai városi közlekedésben dízel, hibrid és trolibuszok mellett 
kísérleti jelleggel olyan elektromos autóbuszokat üzemeltetnek, amelyek 
akkumulátorát vezeték nélküli módon, indukciós módszerrel töltik. Az au-
tóbusz a 2,4 km hosszú út 14 megállóját körülbelül 20 perc alatt teszi 
meg, majd a végállomáson 10 percig töltik az akkumulátort. A villanymo-
torok jól bírják a 15%-os emelkedőkkel és szűk kanyarokkal nehezített 
útvonalat. Az akkumulátorok a kezdeti töltés lecsökkenése után beállnak 
a névleges töltésük 40%-a körül ingadozó töltési állapotra. 

A töltési folyamat indukciós, az út burkolatába, az aszfalt alá beépí-
tett primer tekercs fölé áll az autóbusz, a jármű aljából leereszti a sze-
kunder tekercs tartóját, és megkezdődik a töltési folyamat. A jármű és a 
töltőállomás között rádióösszeköttetés gondoskodik a szinkronizálásról. 
A töltési teljesítmény 60 kW, 20 kHz-en és 700–800 V-on. A folyamat 
esőben és hóban is zavartalanul működik, a függőleges távolság akár 40 
cm is lehet, a vízszintes pozíciót egy monitor segítségével tudja ellen-
őrizni a buszvezető. 

Hibrid autóbuszok New York-ban és Seattle-ben 

Mindkét város közlekedési vállalata hibrid autóbuszokat állít üzem-
be. A New York-i DaimlerChrysler gyártmányú buszok 13 méter hosszú-

 



ak, ebből 325-öt állítottak üzembe, a Seattle-ieket a kanadai New Flyer 
gyártotta, ezek 20 méter hosszúak és 235 darabot állítottak üzembe. Az 
összesen 560 hibrid autóbusz számottevő mennyiség tudván, hogy az 
Egyesült Államok közlekedési vállalatai évente körülbelül 5000 új autó-
buszt vásárolnak. Európában ezzel szemben jelenleg inkább az üzem-
anyagcellás autóbuszokat részesítik előnyben, két ilyen irányú progra-
mot támogat az Európai Bizottság, összesen 21 M euróval.  

A hibrid buszok káros anyag kibocsátása a standard dízeléhez ké-
pest jelentősen kevesebb: nitrogén-oxidok 50–60%-kal, szén-dioxid 20–
30%-kal, szilárd részecskék 30%-kal. Külön részecskeszűrővel ez utóbbi 
csökkenés 90%-ot is elérhet. Az üzemanyagcellás autóbuszok szennye-
ző anyag kibocsátása még jobb, de azoknál még évekig tart, amíg ke-
reskedelmi forgalomba kerülnek. A hibridek környezeti teljesítménye jól 
összemérhető a sűrített földgázzal üzemelőkével, és nem kell kiépíteni a 
töltőállomásokat. Összehasonlító vizsgálatok szerint egy egyenértékű 
gallon∗ üzemanyaggal a hibrid buszok 5,3 mérföldet∗∗, a dízelek 3,5-öt, a 
sűrített földgázasok 3,1-et tudnak megtenni.  

A hibrid autóbuszok többsége soros hajtású. Ezeknél két nagy mo-
tor van beépítve: egy dízelmotor, amely villamos energiát termel és egy 
villanymotor, amely hajtja a kerekeket. Így a dízelt mindig optimálisan, a 
kerekek fordulatszámától függetlenül lehet üzemeltetni. Léteznek párhu-
zamos felépítésű autóbuszok is. Itt a dízel közvetlenül hajtja a kerekeket, 
és kisebb a villanymotor. A párhuzamos megoldással 85%-os, a soros-
sal 68%-os hatásfok érhető el elméletben, ám a gyakori megállással és 
viszonylag kisebb sebességgel közlekedő városi buszok esetében a so-
ros megoldás jobb hatásfokú. Továbbá finomabb gyorsítást tesz lehető-
vé, megbízhatóbb és kevesebb karbantartást igényel, mivel nem használ 
kuplungot és féket. A Seattle-i autóbuszok tudnak sorosan és párhuza-
mosan is működni. A soros megoldás további előnye, hogy egyszerűb-
ben alakítható át üzemanyagcellássá: ekkor a belső égésű motort cseré-
lik ki üzemanyagcellára.  

A hibrid buszok drágábbak, 

                                                

mint a dízel motorosak, főként az akku-
mulátorok viszonylag gyakori cseréje emeli a költségeket 20 000-50 000 
dollárral a jármű teljes életciklusa folyamán. A fejlődő országokban a 
helyben gyártott hibrid buszok versenyképesek lehetnek. A New York-i 
Orion busz ára 385 000 USD, ami 100 000-rel több mint a dízelé, a 
Seattle-i New Flyer busz ára 645 000 USD. A kisebb üzemanyag-

 
∗ 1 gallon = 3,785 l 
∗∗ 1 mérföld = 1524 m 

 



fogyasztással elérhető megtakarítás évi 1800 USD-ra becsülhető, tehát 
tisztán gazdaságossági szempontból nem éri meg az alkalmazásuk.  

Hibrid hajtású haszonjármű 

A DaimlerChrysler új Dodge RAM CS pick up-jában a dízelmotort 
kombinálták a villanymotorral. Fékezéskor a mozgási energiából villamos 
energia lesz, amelyet az akkumulátor tárol.  

Ez felhasználható akár gyorsításkor nyomatéknövelésre, akár 
üzemanyag-megtakarításra. Különleges többletszolgáltatása a járműnek: 
álló helyzetben 20 kW-os villamosenergia-forrásként is üzemeltethető. A 
fejlesztők szerint az új technológiával a káros anyag kibocsátás akár 
25%-kal is csökkenthető. 

Nemzeti parkok autóbuszai 

Az USA Energiaügyi és Belügyi Minisztériuma 1999-ben indította a 
Green Energy Parks (Zöld energiájú parkok) programot, amelyben tá-
mogatja a hatékony energiafelhasználást, a megújuló források felhasz-
nálását alternatív üzemanyagokkal együtt a nemzeti parkokban. 

Régi buszok divatja 

A Glacier Nemzeti Park felújíttatta a 30-as évekből való „piros bu-
szokat”, cseppfolyós földgáz üzemanyagú motorral. Az új buszok 93%-
kal tisztábbak a régieknél.  

A Yellowstone és más Nemzeti Parkok a régiekkel azonos külsejű új 
buszokat rendeltek. A sűrített földgáz üzemanyagú Ford-motor teljesíti a 
0,5 ppm NOx emissziós előírást. Az alacsony padlójú karosszéria megfe-
lel a mozgáskorlátozottakkal kapcsolatos előírásoknak is. A projekt má-
sodik fázisában kifejlesztettek egy cseppfolyós földgázas motort, amely 
egybeépíthető a Ford HLA (Hydraulic Launch Assist) rendszerével. Ez 
egy visszafordítható hidraulikus szivattyúból/motorból és energiatároló 
akkumulátorból áll, amely utóbbi a fékezési energiát tárolja. Ezt fel lehet 
használni gyorsításra. A sorozatgyártás 2004-ben indulhat. Számítanak 
más vevőkre is – városi tömegközlekedés, iskolabuszok, magán szállító-
vállalatok. Az új buszok a nagyobb üzemanyag-hasznosítási hatékony-
ság és kisebb emisszió mellett 45%-kal olcsóbbak is lesznek a jelenlegi 
alacsony padlójú buszoknál. 

 

 



Hibrid buszok 
A Yosemite Nemzeti Park 19 hibrid elektromos autóbuszt vásárol. 

Kezdetben B20 biodízellel fogják üzemeltetni őket, majd átalakítják „tisz-
ta” dízelre. A buszok alacsony emissziója és a dombos vidéken hasznos 
nagy nyomatéka kedvező a nemzeti parkban. 

Két- és négyszemélyes járművek 
A Ford 500 darab TH!NK típusú, 40 km/h végsebességű, akkumulá-

toros elektromos autót adományozott a Nemzeti Parkok Alapítványnak, 
amelynek fele 2, fele pedig 4 személyes.  

Üzemanyagcellás energiaellátás 
A Yellowstone Nemzeti Park nyugati bejáratánál üzembe helyezett 

4,5 kW-os, proton cserélő membrános berendezés propánból termel vil-
lamos energiát. Az egész park „zöldítése” során a dízel áramforrásokat 
mindenütt fokozatosan le akarják cserélni üzemanyagcellás és napele-
mes berendezésekre. 
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Röviden… 

A korábbi gőzvásárló saját gőzfejlesztő üzemet épít 

A St. Louisi SSM Glennon Gyermekkórház 1956-ban történt alapítá-
sa óta a szomszédos, 100 yard* 

                                                

távolságra lévő St. Louis Egyetemi Kór-
háztól vásárolja a gőzt. Az Egyetemi Kórház tulajdonosváltozása miatt a 
Glennon Kórház saját gőzfejlesztő üzem létesítésére kényszerült. A 
munka 1999-ben kezdődött, az új gőzfejlesztőn kívül egy háromemeletes 
épületszárnyat is építettek. 

 
* 1 yard = 0,91 m 

 



 

Az új rendszer lényegesen csökkentette az energiafelhasználás 
költségeit, a beruházás megtérülése gyorsnak ígérkezik (becslés szerint 
legfeljebb hét évet igényel). A megtakarítás a kazán jobb hatásfokának 
és az egységnyi fűtőértékre jutó tüzelőanyag alacsonyabb árának 
köszönhető. A működtetés első hónapjában a kórház energiára fordított 
költségei 40%-kal csökkentek az előző év hasonló időszakának költsé-
geihez képest, bár akkor az időjárás melegebb volt. 

Az új épületszárny és a már meglévő, 190 betegszobát is magukba 
foglaló egységek gőzszükségletét három Burnham Commercial Series 5 
márkájú tűzcsöves kazán biztosítja. Egy 400 LE teljesítményű és két 
800 LE teljesítményű, 150 psi** nyomású gőzkazán biztosítja a gőzt a 
sterilezéséhez, a melegvizet, a fűtést és a megfelelő páratartalmat. 

Mivel a kórház városi környezetben van, a helyszűkével is meg kel-
lett küzdeni. A Series 5 típusú kazánok lehetővé tették a kisebb üzem-
épületet. Mivel a kazánokat görgőlábas rakodókocsira szerelték, az épü-
letbe való bevitele kevesebb nehézséget okozott. 

A Glennon Kórházban működő autoklávok a gőzt sterilezésére 
használják fel, a HVAC (heating, ventilating, air conditioning) fűtési, szel-
lőző és légkondicionáló rendszer pedig a gőzt a megfelelő páratartalom 
biztosítására használja fel. A felhasznált gőz egyik esetben sem kerül 
vissza kondenzáció révén a kazánokba. Ez megköveteli a kazánokban a 
víz gyakori utántöltését, a kazánvíz minőségének monitorozását. A friss 
víz a rendszerbe oldott oxigént visz, ami a kazán gyors korróziójához 
vezethet, illetve a kalcium-karbonát instabillá teheti a forrást a kazánban. 
A kazánokon számos nyílás van, melyek lehetővé teszik a kazán belső 
falának ellenőrzését.   

A kórházakban elengedhetetlen a folyamatos gőzszolgáltatás, ez 
megköveteli, hogy az elsődleges fűtőanyag szolgáltatás kimaradása 
esetén pótfűtőanyag álljon rendelkezésre. A Glennon Kórházban a 
Burnham-kazánok elsődleges fűtőanyaga fölgáz, a tartalék fűtőanyag 
olaj. A fűtőanyag váltása kapcsoló átállításával történik, így biztosítja a 
folyamatos gőzellátást. 

A Burnham-cég képviselője 

                                                

szerint az óránként ~11 300 kg vagy 
annál több gőzt igénylő felhasználók számára megfontolandó, hogy költ-
ségeik csökkentése érdekében új, automatikus gőzfejlesztőt telepítse-
nek. Ez példa arra, amikor a kezdeti befektetést bőven kompenzálja a 
hosszú távú megtakarítás. 
(HPAC Engineering, 2003. nov. p. 92.) 

 
**psi (pound per square inch = font per négyzethüvelyk); 1 psi = 6,66×103 Pa. 


