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Összefoglalás
Az időjárási szélsőségek arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a klímaváltozást előidéző szén-dioxid kibocsátást radikálisan csökkenteni kell. Az e téren elért eddigi eredmények
messzemenően nem kielégítők, a globális szén-dioxid emisszió dinamikusan növekedik.
Az Európai Unió számos, a járműipart is érintő intézkedést hozott a szén-dioxid emisszió
csökkentése érdekében, amelyek közül a bioüzemanyagok arányának növelése nem szolgáltatta a várt eredményt.
A jelenlegi körülmények között kiemelten fontos a járművek szén-dioxid emissziójának
csökkentése. A tanulmányok szerint még jelentős tartalékok vannak a járművek veszteségeinek csökkentése területén. Ide sorolhatók az aerodinamikai veszteségek, az út-kerék
kapcsolat során keletkező veszteségek, a járművek hajtásláncainak veszteségei, és néhány
további veszteség.
Csökkenteni kell a járművek tömegét, alternatív motorhajtó anyagokat kell felkutatni.
A járműmotorok fejlesztése is a szén-dioxid kibocsátás csökkentését célozza. Intenzív kutatások folynak az égésfolyamat javítása érdekében. A motorok hatásfoka jelentős mértékben növelhető a mechanikai veszteségeik csökkentése által, amelynek fontos eszköze a
méret- és fordulatszám-csökkentés (downsizing, downspeeding).
A jelenlegi járművek fejlesztése mellett foglalkoznunk kell a távolabbi jövőt szolgáló
megoldásokkal is, amelyek lehetővé teszik a hidrogénnek motorhajtó anyagként történő
biztonságos felhasználását. Ezen a területen jelentős szerepet kapott a nanotechnológia.
A járműfejlesztés hajtóerői
Földünk éghajlata változik. Érezzük ezt nap mint nap, az időjárás szeszélyessé és szélsőségessé vált. A Kárpát-medencében 2012. tavaszán fagy pusztított a gyümölcsösökben, a
nyár elején sok helyütt jégverés semmisítette meg a termést, majd hosszan tartó aszály fejezte be a természet bosszúját. A helyzet másutt sem jobb. Az utóbbi években Ausztráliát
folyamatosan árvizek sújtják, a hírek szerint 2012-ben Angliában és Wales-ben átlagosan
1340 mm eső esett, míg 2010 első felében ugyanitt az ivóvízkészleteket fenyegette a szárazság.
„Az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) szerint a megfigyelések és a
tudományos elemzések alapján nagy bizonyossággal állítható, hogy a jelenleg kibontakozó
globális éghajlatváltozás hátterében alapvetően a légkör összetételének megváltozása áll,
amit döntő mértékben az emberi tevékenység okoz. Az ipari forradalom előtti időkhöz képest máig a légkör szén-dioxid koncentrációja 39%-kal, a metáné 258%-kal, a dinitrogénoxidé pedig 20%-kal nőtt, és a növekedés folyamatos, lassan erősödő”…
„Az éghajlati modellek alapján szinte bizonyosnak vehető, hogy a meleg hőmérsékleti
szélsőségek gyakoriságának növekedése a jövőben is folytatódni fog” [1].
Az átlaghőmérséklet emelkedése növeli a légkör instabilitását, ami az időjárásban gyors
változásokat, és szélsőségek kialakulását eredményezi.
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1. ábra: Valóban antagonisztikus ellentét van a technikai haladás és a természet között? [2]

A szén-dioxid emisszió csökkentése minden klímakonferencia központi témája. A 2012
szeptemberében, Dohában tartott konferenciáról a következő című sajtóközlemény jelent
meg az Európai Unió honlapján: „A dohai éghajlat-változási konferencián szerény előrelépés történt a 2015-ös klímamegállapodás irányába” [3]. A tervek szerint 2015-ben születne meg egy új klímamegállapodás, amely 2020-ban váltaná fel a lejáró Kiotói Jegyzőkönyvet.
Sok információt hordoz John Abraham cikke, amely a Sceptical Science honlapján jelent meg „IEA CO2 Emissions Update 2010 - Bad News” címmel [4], és a 2. ábrán látható
diagramot tartalmazza,

2. ábra: A megfigyelt szén-dioxid kibocsátás összevetése az IPCC 2000 évi előrejelzéseivel [4]

szerzői szerint az IEA (International Energy Agency) egy nem publikált adatsora segítsé-
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gével veti össze a tényleges szén-dioxid emissziót az IPCC 2000 évi előrejelzéseivel.
Mondhatnánk, hogy ne higgyünk a szkeptikusoknak. Más források azonban alátámasztják
a 2. ábrán látható diagram adatait: 2011-ben a szén-dioxid kibocsátás meghaladta a 34 milliárd tonna értéket, amelyből legnagyobb kibocsátóként Kína 29%-kal részesül. A világ
gazdaságilag fejlettebb részének erőfeszítései azonban nem teljesen hiábavalók. Az Európai Unióban, az Amerikai Egyesült Államokban csökkent a szén-dioxid kibocsátás az
1999. évi értékhez képest [5].
Úgy tűnik azonban, globálisan eddig egyetlen hatásos eszköz mutatkozott a szén-dioxid
emisszió csökkentéséhez: a világméretű gazdasági recesszió.
A bioüzemanyagok alkalmazása nem hozta meg a korábban remélt eredményt. A
bioüzemanyagok alapanyagai iránti kereslet növekedése óriási károkat okozott. Esőerdők
és szavannák estek áldozatul a mezőgazdasági művelésnek, így teremtve földterületet a
pálma- és kukoricaültetvényeknek. A kezdeti bizakodó hangulatnak a Princeton University
tanárának, Timothy Searchingernek és kutatócsoportjának egy tanulmánya vetett véget,
amely 2008. február 07-én jelent meg „Use of U.S. Croplands for Biofuels Increases
Greenhouse Gases Through Emissions from Land Use Change” címmel a Science Expressben. Searchinger bevezette az Indirect Land Use Change fogalmát, és igazolta, hogy ennek
a bioüzemanyagok előállításával összefüggő hatása járulékos szén-dioxid emissziót eredményez.
A tanulmány éveken keresztül tartó vitákat váltott ki, de alapjaiban helytállónak bizonyult.
Az Európai Unió először 2011. július 13-án reagált a történtekre olyan módon, hogy Günther Oettinger energiaügyi biztos és Connie Hedegaard az Unió éghajlat-politikai biztosa
javaslatára elhalasztotta a bioüzemanyagok közvetett hatását figyelembe vevő szabályozás
kidolgozását.
Egy 2012. október 17-én megjelent sajtóközlemény szerint az Európai Bizottság új javaslatot tett a bioüzemanyag-termelés éghajlatra gyakorolt hatásának minimalizálása érdekében. Ennek értelmében változatlan a közlekedésben a megújuló energiaforrások 10%-os
részarányára vonatkozó, 2020-ig megvalósítandó európai uniós célkitűzés, de 2020-ig az
élelmiszernövény-alapú bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók mennyisége a
jelenlegi fogyasztási szinten (5%) marad. A javaslat részletesen tanulmányozhat az Európai Bizottság honlapján [6].
Az Unió ösztönözni kívánja a második és harmadik generációs bioüzemanyagok előállítását, amelyek nem élelmiszernövényből, hanem például moszatokból, szalmából vagy
különféle hulladékokból készülnek, így nem igénylik további földterületek bevonását. Szigorítani kívánják az üvegházhatású gázok csökkentésére vonatkozó feltételt is, új
bioüzemanyag-termelő létesítményeknél minimálisan 60% csökkenést kell elérni [6].
A bioüzemanyagok előállítása az utóbbi években az élelmiszerárak jelentős emelkedéséhez vezetett. A helyzet azokban a gazdaságilag fejletlen országokban a legrosszabb,
amelyek az olcsó munkaerő miatt jelentős mértékben járulnak hozzá az alapanyagok előállításához. Guatemalában pl. duplájára drágult a kukorica és a cukor, a tojás ára háromszorosára nőtt, emellett a gyerekek kb. 50%-a alultáplált. A kedvezőtlen hatások miatt az
Egyesült Államokban is felerősödtek azok a hangok, miszerint újra át kellene gondolni 2020-as célkitűzéseket [7].
Az Európai Unió a 443/2009/EC rendeletében szabályozta a személygépjárművek széndioxid kibocsátási normáit. A rendelet 2012-től az egy gyártó által kibocsátott új gépkocsik
átlagos CO2 kibocsátására vonatkozóan 130 g/km értéket ír elő, amit egyéb eszközökkel –
pl. a jármű-üzemanyagok megújuló forrásokból származó részarányával 120 g/km-re kell
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leszorítani. Az egyes járművekre vonatkozó szén-dioxid kibocsátás nem haladhatja meg a
Fajlagos kibocsátás = 130 + a⋅(M – M0), g/km
értéket, ahol:
M = a jármű kilogrammban megadott tömege
M0 = 1372,0 kg
a = 0,0457
A jármű tömege alatt a menetkész, teljesen felszerelt jármű tömegét kell érteni, a típusjóváhagyása szerint. Az M0 értékét a következő években felül fogják vizsgálni, 2016-tól várhatóan egy módosított értékkel kell figyelembe venni. A képletben szereplő 130g/km fajlagos CO2 kibocsátás 2020. után az Unió tervei szerint 95 g/km értékre fog csökkenni.
A szén-dioxid kibocsátást a New European Driving Cycle (NEDC) segítségével kell
mérni. Az Unió a szén-dioxid kibocsátási norma túllépéséért büntetési tarifákat határozott
meg. Eszerint 2012. és 2018 között:
• az első gramm átlagos CO2 kibocsátás túllépéséért minden kibocsátott új járműre
vonatkozóan 5 €,
• a második gramm átlagos CO2 kibocsátás túllépéséért minden kibocsátott új járműre vonatkozóan 15 €,
• a harmadik gramm átlagos CO2 kibocsátás túllépéséért minden kibocsátott új
járműre vonatkozóan 25 €,
• a harmadik gramm átlagos CO2 kibocsátás túllépése felett minden kibocsátott
gramm CO2 után grammonként, minden kibocsátott új járműre vonatkozóan 95 €
büntetést kell fizetni.
Az autógyárak tehát arra kényszerülnek, hogy portfoliójuk összeállítása során figyelemmel legyenek a 443/2009/EC rendeletre. Ha gyártanak nagy tömegű SUV-okat, azok
magas szén-dioxid kibocsátását ellensúlyozniuk kell alacsony CO2 emissziójú kisautók
értékesítésével. A részletes szabályozás [8]-ben olvasható.
A közeli jövőben az Európai Unióban hasonló szellemű szabályozás várható a
kishaszonjárművek vonatkozásában is [9].
Mi következik az eddigiekből?
A globális szén-dioxid emisszió dinamikusan növekedik, a bioüzemanyagok nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A járműépítést támogató alapvető tudományostechnikai áttörés még nem következett be.
Fejleszteni kell a hagyományos építésű járműveket, mivel ezen a területen van még tartalékunk. Az előrejelzések szerint a következő két évtizedben meg fog maradni a belsőégésű
motorok domináns részaránya is.
A járműfejlesztés súlypontjai
A Massachusetts Institute of Technology (MIT) egy tanulmánya szerint [10] a következő 30 évben a könnyű haszonjárművek üzemanyag-fogyasztása 30-50%-kal lesz csökkenthető. Az eredményt rövidtávon elsősorban az Otto- és dízelmotorok fejlesztése, a korszerű
hajtóművek, és a benzinmotoros hibridek fogják szolgáltatni, amihez hozzájárul a járművek tömegének és aerodinamikai ellenállásának csökkenése. A 30 éves időtávlat második
felére jósolják a plug-in hibridek jelentős elterjedését, és csak ezt követően kerül sor a hidrogén üzemanyagcellás megoldások tömeges alkalmazására. A változások természetesen a
járművek áraiban lényeges növekedést fognak okozni.
Manapság meglehetősen merész vállalkozás több tíz évre előrejelzéseket készíteni, de
mindenképpen érdemes végiggondolni a lehetőségeket.
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A káros veszteségek csökkentése
Az angol nyelvű szakirodalomban széles körben elterjedt a „parasitic loss” kifejezés
használata, ami alá gyakorlatilag minden veszteséget besorolnak. Kétségtelen, hogy pl. egy
motor turbótöltőjének működtetése energiát igényel, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a
turbótöltőt mégis csak a motor teljesítményének növelése céljából alkalmazzák. A turbótöltő működtetéséhez szükséges energiát tehát nem érdemes azonos módon kezelni pl. a
gumiabroncsok gördülési ellenállásával. Ennek megfelelően mi megpróbáljuk a „veszteségeket” pontosabban osztályozni.
• Az aerodinamikai ellenállás csökkentése
A kutatók érthető okokból sokat foglalkoztak a repülő járművek aerodinamikájával,
amelyek nagyszerű eredményekhez vezettek. Gondoljunk például a meredeken felszálló, és rendkívül kis sebességgel is repülni képes harci repülőgépekre.
A földi járművek korántsem kaptak ekkora figyelmet. Emiatt talán nem túlzás a MIT
kutatóinak az előrejelzése, amely szerint a légellenállási tényező a következő 25 évben 25%-kal lesz csökkenthető
• A gumiabroncsok gördülési ellenállásának csökkentése
A gumiabroncsok anyagának és kialakításának módosítása is nyújt lehetőséget az
üzemanyag-fogyasztás csökkentésére. A MIT szerint a gördülési ellenállás 10%-os
csökkentése a mai ismereteinkkel is megvalósítható, ami további kutatások segítségével 25 év alatt 33%-ra növelhető.
• A hajtáslánc veszteségeinek csökkentése
A hajtáslánc a motorból és a különböző hajtóművekből áll, ennek megfelelően a
veszteségeik csökkentése rendkívül szerteágazó és számos lehetőséget kínáló feladat.
A belsőégésű motorok veszteségeinek csökkentésével a 4. pontban részletesen foglalkozunk, emiatt itt csak a további lehetőségekről említünk meg röviden néhány
gondolatot.
- A hajtóművek hatásfokának növelése
[10] szerint a könnyű haszonjárművek sebességváltói ma átlagosan 89%-os hatásfokkal közvetítik a motorteljesítményt a kerekek felé. A jövőben a hatásfok kb.
94%-ra lesz növelhető. A növekedéshez a jó hatásfokú megoldások – pl. automatizált mechanikus sebességváltók – térhódításán túlmenően hozzá fog járulni a
fémes- és nemfémes szerkezeti anyagok és a hajtóműolajok fejlesztése is. A hidrodinamikus és hidrosztatikus hajtások várhatóan csak a kimondottan nagy teljesítményű hajtóműveknél fognak megmaradni.
- Hibrid hajtások fejlesztése
A hibrid járművek fejlesztése bőséges szakirodalommal rendelkezik, ezekkel nem
kívánunk részletesen foglalkozni. A különböző hibridek két területen mutatnak jelentős előnyt a hagyományos építésű járművekkel szemben: lehetőséget nyújtanak
a fékezési energia visszatáplálására, és a városokban képesek zéró emisszióval
működni.
A részarányuk jelenleg mégsem magas, amire csak részben ad magyarázatot a
magas áruk. A villamos gép és a jelenlegi technikai színvonalat képviselő akkumulátorok növelik a hibridek tömegét, így az üzemanyag-megtakarítási lehetőség
egy része el is veszik. Az akkumulátorok élettartama aránylag rövid, emiatt a hibridek fenntartása költséges. Ne feledkezzünk meg még egy körülményről: egy
hibrid jármű előállítása lényegesen nagyobb lábnyomot hagy a természetben mint
ami egy hagyományos járműre jellemző. Áttörést csakugyan a plug-in hibridek
hozhatnak, ha megoldódnak a villamos energia tárolása területén mutatkozó komoly hiányosságok.
Az üzemanyagcellás hibridek, vagy az üzemanyagcellás elektromos járművek ma
még legfeljebb kísérleti fázisban vannak. Ezek esetében nem csak a villamos
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energia tárolását kell a jelenleginél magasabb szinten és olcsóbban megoldani,
hanem megbízható, mindennapi használatra alkalmas üzemanyag-cellákra és biztonságos hidrogén-tároló eszközökre is szükség van. Természetesen a hidrogén
nagytömegű, gazdaságos és környezetkímélő előállítására is megoldást kell találni.
A felsorolt, ma még nem, vagy nem tökéletesen megoldott kérdések a nanotechnológia vadászterületévé váltak.
- A hajtáslánc szerkezeti anyagainak fejlesztése
Az ismert szerkezeti anyagaink nem optimálisak egy korszerű belsőégésű motor
vagy hajtómű építéséhez. Olyan anyagokra van szükségünk, amelyek felületei között gyenge adhézió jön létre, így határ- vagy vegyes kenésállapotban kis súrlódási tényezőt biztosítanak. További követelmény a növelt hőmérséklet-tűrés, és az
alacsony hőtágulási együttható. Ezekre a kérdésekre az utolsó szakaszban még
visszatérünk.
A kutatók természetesen nem csak a hajtáslánc szerkezeti anyagaival foglalkoznak. Az U. S. Department of Energy a szerkezeti anyagok fejlesztésének két pontban foglalja össze:
- „Lightweighting”, ami a járművek tömegének csökkentéséhez járul hozzá
- A hajtáslánc anyagainak fejlesztése jobb hatásfok elérése céljából [11].
Érdekességként megemlítjük, hogy az anyagtudomány fejlődését az utóbbi években szintén a nanotechnológia előre törése gyorsította fel.
Lássunk erre egy példát.
A NASA a 80-as években elővett egy 1931 óta ismert technológiát szilika aerogél
gyártása céljából. Az aerogél olyan gél, amelyből a folyadékot eltávolítják olyan
módon, hogy a gél-szerkezetet biztosító kvázi-szilárd váz sérülne. A továbbfejlesztett anyagot a Stardust űrszonda porminta-vevő szondájának gyártásához
használták fel. A rendkívül sokféle aerogélek ma kereskedelemben kaphatók, az
építőiparban hőszigetelő anyagként használják, a legjobb teniszütők szuperkönnyű
anyagai, de gyógyászati alkalmazásaik is vannak.
És már van jobb: az aerografit. Felépítése hasonló az aerogélekéhez, de a vázszerkezetet széncsövek hálója alkotja Természetesen nanotechnológiai termék. A sűrűsége 0,2 kg/m3, szilárd, de nagy rugalmas alakváltozást elvisel. Kiváló villamos
vezető. Nagy reményeket fűznek ahhoz, hogy a jelenleginél sokkal jobb villamos
töltés-tároló eszközök építéséhez nyújt lehetőséget.

3. ábra: Az aerogélek rendkívül különleges, sokféle célra használható anyagok [12]
- Felületi bevonatok és felületkialakítási technológiák fejlesztése

A gyártástechnológia e területének is a nanotechnológia fejlődése adott lökést. Ma
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már számos kutató foglalkozik felületmódosítással, és egy új fogalom is meghonosodott a szakmai köztudatban: „surface enineering”. A járműiparban egyre
gyakrabban alkalmaznak felületi bevonatokat és felületmódosító eljárásokat a súrlódási veszteségek csökkentése céljából.
- A kenőanyagok fejlesztése
A kenőanyagok a gépeink működéséhez elengedhetetlenül szükséges segédanyagok. A kenőanyagok által generált súrlódási veszteségek kérdésében optimumra kell törekedni. Ha rendelkeznénk is belső súrlódás nélküli folyadékkal,
kenőanyagként nem tudnánk alkalmazni. Természetesen ilyen folyadék nem is létezik A nagy belső súrlódású (nagy viszkozitású) kenőanyagok viszont nagy súrlódási veszteséget okoznak.
Napjainkban az figyelhető meg, hogy a gyártók egyre alacsonyabb viszkozitású
motorolajokat ajánlanak a korszerű motorokhoz. A folyamatot az üzemanyagtakarékosság szándéka indította el sok évvel ezelőtt, aminek újabb lendületet adott
a hibrid hajtások fejlesztése, valamint a szintén üzemanyag-takarékosságot szolgáló start-stop rendszerek terjedése. A belsőégésű motor mindkét esetben – legalábbis a városi közlekedésben – gyakran áll, következésképpen hideg. A kenőanyag-veszteségek mérsékléséhez pedig alacsony viszkozitású olajra van szükség.
Ezek után nem meglepő, hogy a SAE (Society of Automotive Engineers) hamarosan bevezeti a SAE 16 viszkozitási osztályt, így a hibridekhez és a start-stop rendszerű járművekhez SAE 0W-16 viszkozitási osztályú motorolajok készülhetnek
[13].
A kenőanyagok jelenlegi fejlesztése nem merül ki a viszkozitás csökkentésében.
További cél a súrlódási veszteség csökkentése a határ- és vegyes kenés állapotában. Ennek egy érdekes, és sikerekkel bíztató kutatási területe a nanotechnológiai
úton előállított szilárd adalékok (IF, Inorganic Fulleren-like particles) alkalmazása, amely lehetővé tenné a kopásgátló adalékként több mint hetven éve használatos, és számos hátrányos tulajdonsággal rendelkező cink-ditio-foszfát kopáscsökkentő adalék kiváltását.
Erre a feladatra az Európai Unió égisze alatt az Infineum Ltd. által vezetett konzorcium alakult Addnano névvel [14].
A motorolajoknak hozzá kell járulniuk a klasszikus káros-anyagok (elsősorban a
dízelmotorok által kibocsátott részecskék) emissziójának csökkentéséhez is.
Az egyéb veszteségek csökkentése
- A járművek kiegészítő berendezéseinek teljesítmény igénye is növeli az üzemanyag-fogyasztást. Kétféle berendezéssel érdemes röviden foglalkozni.
- Klíma- és hűtőberendezések
A klímaberendezés a globális felmelegedés miatt egyre kevésbé lesz kényelmi eszköz, sokkal inkább fontos vezetésbiztonsági eszköznek kell tekinteni. Ennek ellenére nem mindegy, hogy mekkora a teljesítményfelvétele, és az alkalmazása milyen járulékos veszélyt jelent a környezetre. Ismeretes, hogy a hűtőközegek rendkívül erős üvegházhatású gázok. A járműklímák és hűtőberendezések meghibásodása, illetve helytelen vagy felelőtlen szerelése következtében hűtőközeg kerülhet a levegőbe. Évek óta történnek próbálkozások egy új, a környezetre a régieknél sokkal kevésbé veszélyes hűtőközeg bevezetésére (R1234yf), amely azonban tűzveszélyességének nem egyértelmű megítélése miatt idáig nem terjedt el. Az Európai
Unió 2013 január 1-től kötelezővé tette a használatát.
- Generátorok
A generátorok legnagyobb fogyasztói a világítótestek. A gyártók ezen a területen is keresik az energiakímélő megoldásokat. Ez az oka LED-ekkel
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megoldott világítás térhódításának. A LED-ek az izzóknál jobb szabályozhatóságuk révén járulékos előnyökkel is szolgálnak.
- Az üresjárati idő csökkentése: start-stop üzemmód
Kézenfekvő üzemanyag-fogyasztáscsökkentő megoldás, hogy a jármű motorja ne járjon, ha városban piros lámpa előtt állunk, vagy dugóban, sok
megállással lassan haladunk előre. Ha a vezető a sebességváltót üresbe állítja, majd leveszi a lábát a tengelykapcsoló pedálról, a motor leáll. A motor
automatikusan újra indul, ha a vezető működteti a tengelykapcsolót.
A megoldás egyszerűnek tűnik, valójában nem az. A start-stop rendszer
speciális akkumulátort, indítómotort és generátort kíván. Emellett a motor
hőháztartása romlik, amit korszerű hőmérséklet-szabályozással (Thermal
Management) kell ellensúlyozni.
A káros-anyag kibocsátás csökkentése (klasszikus értelemben vett káros-anyagok:
nitrogén-oxidok, részecskék, szén-monoxid, elégetlen szénhidrogének)
Az Európai Unióban a nehéz haszonjárművek és autóbuszok körében 2013. január 01-vel, az EURO-VI norma bevezetésével egyelőre lezárul a klasszikus értelemben vett káros-anyagok kibocsátásának szabályozási folyamata [15]. A személygépkocsik és kishaszonjárművek EURO-6 normái 2014. szeptember 01-én
válnak hatályossá, egyes kishaszonjármű kategóriák esetében ez a dátum egy évvel kitolódik [16]. A személygépkocsik és kishaszonjárművek esetében sincsenek
előkészítve újabb szigorítások. A fejlesztés természetesen nem fog leállni. A jelenleg alkalmazott technikai megoldások tökéletesíthetők, pl. egyértelműen kívánatos a dízel részecskeszűrők regenerálásához szükséges energiaigény csökkentése. A további szigorítás a kipufogógáz-kezelő rendszerek energiaigényének növekedéséhez, végső soron a szén-dioxid emisszió növekedéséhez vezetne.
A járművek tömegének csökkentése
A „lightweighting” a járművek fejlesztésének fontos területe. A megvalósítása új
szerkezeti anyagok fejlesztését kívánja, a járművek építéséhez egyre nagyobb
mértékben fognak szénszálakat tartalmazó kompozitokat használni. Emellett a
hagyományos acélötvözetek rovására növekedni fog a nagyszilárdságú acélok, a
magnézium- és alumínium-ötvözetek aránya. Az új anyagok a gépépítési elvek
fejlesztését is megkövetelik [10].
A Massachusetts Institute of Technology előrejelzése szerint a következő 25 évben egy reprezentatív összetételű járműflotta össztömege 20%-kal lesz csökkenthető. Üzemanyag-fogyasztásban ez 12-20% csökkenést eredményezhet [10].
Alternatív motorhajtóanyagok fejlesztése
Az igazi kihívást jelenleg az jelenti, hogy az Európai Unió célkitűzéseinek megfelelően a motorhajtó anyagokban 2020-ig elérhető legyen a megújuló energiahordozók 10%-os aránya, olyan módon, hogy az első generációs bioüzemanyagok
energia-aránya 5%-on maradjon. Az üzemanyag-gyártóknak és forgalmazóknak
meg kell találniuk a számukra legjobb megoldást, amely természetesen kielégíti
az üzemanyag szabványokban megfogalmazott követelményeket.
Az utóbbi években előtérbe került a nagy mennyiségben rendelkezésre álló ipari
és mezőgazdasági hulladékok üzemanyag célú hasznosítása, és az ehhez szükséges technológiák kidolgozása. Érdekes példával szolgál erre a fekete-likőrnek nevezett papíripari melléktermékből előállított dimetil-éter, amit dízelmotorok üzemeltetésére használnak. Ezt a Svédországban megvalósított programot az Európai
Unió is támogatta.
Connie Hedegaard éghajlat-politikai biztos az Európai Bizottság
bioüzemanyagokra vonatkozó új javaslatának kidolgozása során egyértelművé
tette: Az Unió nem állítja le az első generációs bioüzemanyagok előállítását,
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azonban jelzi, hogy a jövőben a bioüzemanyagok részarányának növekedését
fejlettebb bioüzemanyagokkal kell biztosítani, ez ugyanis az egyetlen fenntartható megoldás. A javaslat kapcsán a Bizottság megfogalmazta az első generációs, valamint a fejlettebb bioüzemanyagok közötti különbséget is. Első generációsnak minősülnek azok a növényi alapanyagokból – pl. cukor, keményítő növényi olaj, stb. – gyártott bioüzemanyagok, amelyek előállításához, az élelmiszeripari termékekhez hasonlóan önálló termőterületet szükséges.
Alternatív üzemanyag természetesen nem csak megújuló formából származhat.
Ennek szellemében az Európai Bizottság 2013. január 24-én új stratégiát terjesztett elő a „tiszta üzemanyagokról” (villamos energia, hidrogén,
bioüzemanyagok, földgáz (LNG, CNG), LPG). A stratégia nem az üzemanyagok minőségével, hanem az alternatív üzemanyagokat elosztó töltőállomások hálózatának európai szintű fejlesztésével, valamint az ilyen töltőállomások tervezésére és használatára vonatkozó közös előírásokkal foglalkozik.
A javaslat értelmében Magyarországnak 2020-ig 7000 db nyilvánosan hozzáférhető villamos csatlakozási lehetőséget kellene biztosítani, amelyek segítségével
tölthetők lesznek a plug-in hibridek akkumulátorai [17].
A vezetési biztonság növelése
A vezetési biztonság növelése szintén része az európai járműfejlesztési stratégiának.

Újszerű megoldások kutatása
A hibrid hajtások kapcsán említettük, hogy a megoldatlan problémákra a nanotechnológia próbál választ adni. Soroljuk fel röviden, hogy a járművek fejlesztésének mely területein folyik intenzív kutatómunka nanotechnológiai támogatással.
• A szerkezeti anyagok fejlesztése nanotechnológiai úton elállított kompozit alkotók
segítségével
• A gumiabroncsok anyagának fejlesztése
• Katalizátorok fejlesztése a hagyományos üzemanyagok tökéletesebb égésének támogatásához
• Felületmódosításra képes szilárd kenőanyag-adalékok fejlesztése
• Akkumulátorok és szuperkondenzátorok fejlesztése hibridekhez és elektromos autókhoz
• Üzemanyagcellák fejlesztése hibridekhez és elektromos autókhoz
• Hidrogéntároló eszközök fejlesztése üzemanyagcellás megoldásokhoz
• Hidrogén előállítása fotokatalitikus úton, napenergia felhasználásával.
Nehéz pontosan előre jelezni, hogy a felsorolt területeken mikor születnek a gyakorlatba is
átültethető eredmények [18].
Motorfejlesztés a hatásfok növelése céljából
Az égésfolyamat fejlesztése
Az égésfolyamat fejlesztését alapvetően három cél vezérli:
• Az égés hatásfokának javítása
• A tökéletesebb égés az üzemanyag-fogyasztás csökkenéséhez, ezáltal a szén-dioxid
kibocsátás csökkenéséhez vezet.
• Az Otto motorok teljesítményszabályozása által okozott veszteségek (áramlástechnikai vagy „pumpálási” veszteségek) csökkentése.
• A szívási ütem alatt, különösen részteljesítmény esetén alacsony nyomás uralkodik a
hengerben, ami rontja a motor teljesítményét. Ez az egyik oka annak, hogy az Otto-
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motorok alacsonyabb hatásfokúak, mint a dízelek. A másik ok, hogy az öngyulladás
elkerülése miatt nem valósítható olyan magas kompresszió-viszony, mint a dízelmotorokban.
• A klasszikus káros-anyagok mennyiségének csökkentése
• A káros-anyag kibocsátás csökkentésének leghatékonyabb módja, ha megakadályozzuk a keletkezésüket. A feladat nem egyszerű. A káros-anyagok elsősorban a lángfrontban keletkeznek. Az égés határán a hőmérséklet magas, ami kedvez a nitrogénoxidok keletkezésének, másrészt megfelelő üzemanyag-levegő arány biztosítása esetén is könnyen kialakulhatnak oxigén-hiányos pontok. Az utóbbi jelenség a felelőse a
részecskék kialakulásának.
A megoldásra a motor konstrukciójától függően háromféle válasz kínálkozik:
• A dízelmotorok üzemanyag-ellátó rendszereinek fejlesztése
• A cél az, hogy a beporlasztott üzemanyag minél kisebb cseppeket képezzen, így nagy
felület mentén érintkezik a levegővel. A porlasztási nyomás napjainkra elérte a 2500
bar értéket.
• A magas porlasztási nyomás azonban önmagában még nem elegendő. Az emissziós
követelmények szigorodása miatt a korszerű jármű-dízelek manapság kivétel nélkül
direkt befecskendezésűek, ami gyors égéshez, ebből következően magas égési végnyomáshoz és hőmérséklethez vezet. Hosszabb égési folyamat úgy biztosítható, hogy
az üzemanyagot több lépésben porlasztjuk be. Ehhez rendkívül jól vezérelhető és
gyors működésű injektorok szükségesek. A korszerű dízelmotorok esetében emiatt
váltak egyeduralkodóvá a Common Rail üzemanyag-ellátó rendszerek. Ezekhez
piezo-kristályokkal vagy szolenoiddal működtetett injektorok tartoznak.
• Közvetlen benzinbefecskendezés
• Otto-motorok esetében a közvetlen benzinbefecskendezés kínál megoldást. Az injektorok közvetlenül az égéstérbe fecskendezik be a kívánt motorteljesítménynek megfelelő mennyiségű benzint. Alacsony teljesítmény esetén sem kell fojtást alkalmazni
a szívócsőben, ezáltal javul a motor hatásfoka. A helyzet azonban bonyolult. Kis motorteljesítmény esetén előfordulhat, hogy a befecskendezett benzin az égéstér egy részében túlzottan alacsony koncentrációjú elegyet alkothat a levegővel, így nem terjed
tovább az égés. A befecskendezést, a szikragyújtást, az égéstérben történő gázmozgást és az égés folyamatát gondosan össze kell hangolni, precízen kell tervezni. Közvetlen benzinbefecskendezéssel alacsony benzinkoncentráció mellett is működik a
motor. Növelhető a kompresszió-viszony, ezáltal javul a hatásfok. Hátránya magas
nitrogén-oxid emisszió.
• CAI-HCCI motorok
A fenti két megoldásnak van egy közös hibája: Nem szüntetik meg a lángfrontot.
A lángfronttól való szabadulás szándéka vezetett el a CAI (Controlled Auto Ignition)
és a HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition) motorok fejlesztéséhez. A
kétféle elnevezést aszerint alkalmazzák, hogy a lángfront nélküli égésfolyamatot az
Otto-, vagy a dízelmotorból kiindulva közelítik-e meg.
A CAI-HCCI motorok alapgondolata szavakkal könnyen megfogalmazható: Képezzünk levegőből és üzemanyagból homogén keveréket. Komprimáljuk össze olyan
mértékben, hogy a kompressziót kísérő növekvő hőmérséklet hatására a keverék a
megfelelő pillanatban meggyulladjon. Az előnyt az jelenti, hogy a gyulladás nagyon
sok pontban egyidejűleg következik be, vagyis nincs lángfront. Ennek következtében
a CAI-HCCI motorok nagyon kedvező káros-anyag emisszióval rendelkeznek.
Mondhatjuk, hogy ezek a motorok egyszerre valósítják meg az Otto-motorok kedvező káros-anyag emisszióját, és a dízelmotorok jó hatásfokát. A nehézséget a gyulladás „megfelelő pillanatának” eltalálása jelenti, amihez rendkívül fejlett folyamatszabályozás kell.
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A gyulladás időpontjának szabályozása érdekében a CAI-HCCI motorok kompreszszió-viszonya működés közben állítható, precíz hőmérséklet-menedzsmenttel rendelkeznek.
A hagyományos Otto-motor és a HCCI motor égésfolyamatát a 4. ábra mutatja.

4. ábra: Balra a hagyományos Otto-motor jobbra a HCCI motor égésfolyamata [19]

Mindhárom esetben alkalmaznak kipufogógáz visszavezetést a káros-anyag emisszió
csökkentése érdekében.
A motorok konstrukciós kialakításának tökéletesítése
A belsőégésű motorok néhány kézenfekvő módosítással tökéletesebbé tehetők. Természetesen nem arról van szó, hogy a tervezők nem tehették volna meg korábban is ezeket a
lépéseket. A módosítások egyértelműen költségnövelő hatásúak, így azok bevezetéséhez
szükség volt némi kényszerre. Tekintsük át a legfontosabb lehetőségeket.
• Változtatható kompresszió-viszony (VCR, Variable Compression Ratio)
Ismeretes, hogy a belsőégésű motorok termikus hatásfoka a kompresszió-viszony
növelésével javul. A kompresszió-viszony növelésének azonban határt szab a motor alkatrészeinek teherbírása, Otto-motorok esetében pedig az öngyulladás veszélye is.
Ha nincs szükség egy motor maximális teljesítményére, a kompresszió-viszony
megnövelhető. Ennek eredményeként a hatásfoka nem, vagy csak kis mértékben
fog csökkenni.
CAI-HCCI motorok esetében a változtatható kompresszió-viszony a működés feltétele.
Változtatható kompresszió-viszony megvalósítására számos megoldás született.
A VCR motorok elterjedését gátolja a felépítésük bonyolultsága és magas ára.
• Rugalmas szelepvezérlés
A motorok fordulatszámának változása a szívó- és kipufogó rendszerekben gázlengéseket hoz létre. A szelepek nyitásának és zárásának folyamatát célszerű a
lengésekhez igazítani annak érdekében, hogy minden fordulatszám mellett optimális legyen a töltet-csere. A főtengely és a vezérműtengelyek szokásosan fix
kapcsolatát tehát fel kell oldani, biztosítani kell közöttük a szükséges flexibilitást.
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Változtatható turbótöltő geometria
A belsőégésű motor és a turbótöltő eltérő működési jellemzőkkel rendelkező gépek. Az optimális együttműködésük csak úgy biztosítható a motor széles fordulatszám-tartományában, ha beavatkozunk a turbótöltő működésébe a töltőlevegő
mennyiségének és a turbótöltő által létesített nyomásnak az optimálása érdekében. Eközben természetesen figyelemmel kell lenni arra, hogy a turbótöltő ne
okozzon a kipufogó rendszerben nagyobb veszteséget, mint ami a működéséhez
feltétlenül szükséges.

A súrlódási veszteségek csökkentése a motorépítési elvek módosításával
A súrlódási veszteségek csökkentése az utóbbi években a figyelem középpontjába került. Alapvetően módosultak a motorépítési elvek, amelyeket általában a „downsizing” és
„downspeeding” kifejezéssel említenek.
• Downsizing
Dízel- és Otto-motorok esetében egyaránt alkalmazható eszköz a méret- és tömegcsökkentés (Downsizing). Ennek lényege, hogy a mérnökök ugyanazon motorteljesítményt kisebb méretű és kisebb tömegű motorok segítségével kívánják
elérni. Az alkatrészek tömegének csökkentésével csökkennek a tömegerők, és az
általuk keltett súrlódási erők. A súrlódási veszteségek csökkenése javítja a motorok hatásfokát – mérsékli a fajlagos üzemanyag-fogyasztást –, aminek köszönhetően kisebb méretű és kisebb tömegű motor is képes változatlan nagyságú teljesítmény leadására. Tovább javítja a helyzetet, hogy a kisebb méretekkel rendelkező motor segédberendezései (pl. a hűtőfolyadék- vagy kenőolaj-szivattyúja) kisebb teljesítményigényűek.
A méretcsökkentés természetesen nem folytatható minden határon túl. A kisebb
méretek kisebb keresztmetszeteket biztosítanak az áramló gázok (beszívott levegő, kipufogógázok) számára, az emiatt jelentkező nagyobb áramlási sebességek
növelik a gázokban keletkező súrlódási veszteségeket.
Nem elhanyagolható körülmény, hogy a motorok kisebb tömege a járművek teljes
tömegében is jelentkezik, egy könnyebb jármű pedig érthető módon kevesebb
üzemanyagot fogyaszt.
• Downspeeding
Egy motor méretének lecsökkentése után könnyen visszanyerhetnénk az eredeti
teljesítményt, ha megemelnénk a motor fordulatszámát. Ezzel azonban eltűnnének a Downsizing által nyújtott előnyök, mivel a magasabb fordulatszámmal
együtt növekednének a tömegerők is. A fordulatszámot nem emelni, hanem inkább csökkenteni kell. Az eredeti teljesítmény visszanyeréséhez, vagy annak
meghaladásához erős feltöltésre van szükség.
•

Egy példa a downsizing és downspeeding elvek alapján épített motorra
A Ford Motor Company 2012-ben mutatta be a háromhengerű 1,0 literes motorját, amelyet kétféle teljesítménnyel, (73,5 kW és 92 kW) gyárt.
A 92 kW teljesítményű változat főbb jellemzői:
- Nagynyomású közvetlen benzinbefecskendezés
- A maximális teljesítményhez tartozó fordulatszám: 6000 rpm
- A motor tömege: 97 kg
- A hengerfej anyaga: öntött alumínium ötvözet (cast aluminium alloy)
- A motorblokk anyaga: öntött acél ötvözet (cast iron alloy)
- A turbótöltő maximális fordulatszáma: 248000 rpm
- Elektronikusan vezérelt, változtatható szállítású kenőolaj-szivattyú
- Két termosztátos, két szivattyús hűtőrendszer (Thermal Management)
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Öt ajtós Ford Focusba építve, hat sebességes manuális sebességváltóval a
fajlagos szén-dioxid kibocsátása 114 g/km [20] [21].

5. ábra: A downsizing és downspeeding technológiával készült 1,0 literes Ford Ecoboost motor [22]
•

•

A motorépítési elvek alapvető megváltoztatása
A motortervezők időnként megpróbálják teljesen félretenni a megszokott motorépítési elveket. Egy ilyen gondolat szülötte pl. a Wankel-motor. Mint tudjuk, nem
terjedt el, ma csak néhány autótípusban találkozunk vele. Mégis érdemes figyelmet fordítani az ilyen ötletekre, amelyek közül egyet bemutatunk.
Az MCE-5 Development S.a. mérnökei egy újszerű motort terveztek azzal a céllal, hogy kiküszöböljék dugattyú és a henger közötti, nagyon jelentős súrlódási
veszteséget. A motorjuk kinematikai sémája a 6. ábrán látható.
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6. ábra: Az MCE-5 Development S.a. VCRi motorjának kinematikai sémája

A dugattyúrúd mereven csatlakozik a dugattyúhoz. A motor új eleme egy csonka
(disfigured) fogaskerék, amely egyik oldalon a dugattyúrúdhoz, a másik oldalon a kompresszió-viszony állítására szolgáló dugattyú rúdjához, középen pedig a hajtórúdhoz
(connection rod) csatlakozik.
A megváltozott dugattyút és hajtórudat a hozzájuk csatlakozó további gépelemekkel együtt
a 7. ábra mutatja be, a teljes motor metszetét (cutaway) pedig a 8. ábrán szemlélhetjük
meg.

7. ábra: Az MCE-5 VCRi motor fő alkatrészei [23]
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8. ábra: Az MCE-5 VCRi motor metszete [24]

Ez egy bonyolult motorkonstrukció (engine design). A motor adatai azonban
meggyőzőek:
- Lökettérfogat: 1,5 liter
- Maximális fordulatszám: 6500 rpm
- downsizing-downspeeding technológia
- Feltöltési nyomás: 4 bar
- Maximális teljesítmény: 180 kW
- Szén-dioxid kibocsátás Peugeot 406 személygépkocsiba építve: 128 g/km
[25].
Hőmérséklet-menedzsment
A belsőégésű motorok üzemanyag-fogyasztása az indítást követő percekben magas. Ennek két oka van:
• Az alacsony égéstér-hőmérséklet miatt tökéletlen az égés
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•

Az égéstérbe jutó üzemanyag jelentős része lecsapódik a hideg felületeken, és a
motorolajba kerül.
Célszerű tehát olyan megoldásokat alkalmazni, amelyek elősegítik a motor gyors felmelegedését. Emiatt fejlesztenek elektronikus szabályozású, több termosztáttal és több hűtőfolyadék-szivattyúval épített hűtőrendszereket.
A hőmérséklet-menedzsmentnek kiemelt szerepe van a hibridek és a start-stop rendszerrel
ellátott járművek esetében.
A motorok szerkezeti anyagai
A szerkezeti anyagok fejlesztésének több célkitűzése van. A downsizing önmagában is
generálja a szerkezeti anyagok fejlesztését, mivel a kisebb méretű alkatrészek mechanikai
terhelése csak részben csökken le. A tömegerők csökkennek, az úgynevezett gázerők (az
üzemanyag égése során keletkező nagy nyomású gázokból származó erők) azonban növekednek. Szükség van tehát jobban terhelhető, nagyobb szilárdságú szerkezeti anyagokra.
Előnyös, ha ezek az új szerkezeti anyagok kisebb hőtágulási együtthatóval rendelkeznek,
mivel az egyenetlen melegedés nemkívánatos mérettorzulásokhoz, és járulékos mechanikai
feszültségek keletkezéséhez vezet. További célkitűzésként kell említeni a szerkezeti anyagok kopásállóságát és kedvező siklási tulajdonságait (alacsony súrlódási együtthatóját).
Nem véletlen, hogy a motorblokkok gyártása terén több autógyár felhagyott az alumínium alkalmazásával, és speciális, nagy szilárdságú öntöttvasat vagy öntött acélt használ. Az
alumínium nagy előnye a kisebb sűrűség, ezen túlmenően azonban már csak hátrányokat
említhetünk: A szilárdsága kicsi, a hőtágulási együtthatója nagy, a súrlódási együtthatója
magas, stb. Az öntöttvashoz való visszatérés nem hiúsította meg a tömegcsökkentési törekvéseket.
A motorolaj viszkozitásának csökkentése is támaszt követelményeket a szerkezeti anyagokkal szemben. A kis viszkozitás miatt kis csapágyhézagokat kell alkalmazni. Ha a motor
alkatrészei nagymértékű rugalmas alakváltozást szenvednek, a csapágyhézagok torzulnak,
ami erős kopáshoz vezethet. Előnyösek tehát a nagy rugalmassági modulusú szerkezeti
anyagok. Ennek hiányában a konstruktőröknek kell biztosítaniuk az alkatrészek megfelelő
merevségét.
A kompozit anyagok nanotechnológiával támogatott fejlesztése az ilyen problémáknak
a megoldását célozza.
* A cikk Kisdeák Lajos és dr. Zöldy Máté „Directions of vehicle and engine development
for carbon dioxide emissions reduction” című, a MOL Scientific Magazine számára írt
közleménye alapján készült.
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