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Összehasonlítás

A „hibrid“ kifejezés annyit jelent, mint keverék vagy kombináció. A gépjármű-technológia terü-
letén ez alatt azt értjük, hogy egy járműben a hagyományos meghajtási technológiával működő 
belsőégésű motort az elektromos jármű elemeivel kombinálták.

A hibrid technológia három lépcsőben válik műszakilag egyre igényesebbé: a micro-tól kezdődően 
a mild-on keresztül egészen a full hibrid technológiáig. A műszaki különbségek ellenére mindegyik 
technológiában közös, hogy az alkalmazott akkumulátort a fékenergia visszanyerésével tölti fel.

Mennyire fontosak az elektromos 
és hibrid technológiák a műhely 
számára?

2018-ban a világon első alkalommal átlépve a 2 milliós határt 

2,1 millió elektromos autót és plug-in hibridet értékesítettek. Így 

a piaci részesedésük az újonnan üzembe helyezett járművek 2,4 

százalékára emelkedett – és ez a tendencia folyamatosan növek-

szik (forrás: Center of Automotive Management). Norvégiában a 

piaci részesedésük már 50 % körül van! 

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) véleménye szerint az 

elektromos és hibrid mobilitás növekedését elsősorban a kor-

mányprogramok segítik elő, például értékesítési jutalékokkal, a 

belsőégésű motorokkal rendekező járművekre vonatkozó helyi 

közlekedési tilalom bevezetésével vagy a tiszta levegőre vonat-

kozó szabályozásokkal. A hatóság az elektromos járművekre a 

jelenlegi olyan meghajtási technológiák egyikeként tekint, ame-

lyekkel hosszú távon is elérhetők a kibocsátások csökkentésével 

kapcsolatos fenntarthatósági célok. 

A PricewaterhouseCoopers vezetési tanácsadó egyik tanulmá-

nya szerint előfordulhat, hogy 2030-ra Európában minden har-

madik újonnan üzembe helyezett jármű elektromos autó lesz. Így 

tehát már nem kérdés, hogy az elektromos, a hibrid vagy akár a 

hidrogénüzemű technológiákkal működő járművek valóban elter-

jednek-e majd. Sokkal valószínűbb, hogy hamarosan az utcák 

mindennapos részeivé fognak válni. 

Ezeknek a járműveknek is szükségük van karbantartásra és 

javításra – és ennek során a termomenedzsment témakör egyre 

összetettebbé fog válni. Az akkumulátor és a teljesítményelektro-

nika megfelelő hőmérsékleten tartása ebben az összefüggésben 

éppen olyan fontos szerepet játszik, mint a jármű utasterének 

fűtése és hűtése. 

A légkondicionálás komponenseire ezeknél a meghajtási formák-

nál is szükség van – sőt, jelentőségük még növekedni is fog, mert 

a légkondicionáló berendezés gyakran közvetlen vagy közvetett 

hatással van az akkumulátorok és az elektronika hűtésére. 

Ezért a jövőben a „klímakarbantartás” még a jelenleginél is fonto-

sabb szerepet fog játszani!

Bevezetés

Bevezetés/ 
A hibrid technológiák áttekintése

A hibrid technológiák áttekintése

A full hibrid járművek tipikus képviselői jelenleg a Toyota Prius, a BMW ActiveHybrid X6 (E72) vagy a VW Touareg Hybrid. Ezzel szemben 

a BMW ActiveHybrid 7 és a Mercedes S400 (F04) a mild hibrid kategóriába tartoznak.

Amint az áttekintésből is kiderül, a technológiák mindegyike rendelkezik olyan funkciókkal, amelyek támogatják az üzemanyag- 

megtakarítást. A következőkben ezt a négy funkciót mutatjuk be röviden.

Funkció Micro hibrid Mild hibrid Full hibrid

Az elektromotor/generátor teljesítménye 2 – 3 kW
(Fékerő-visszanyerés  
a generátoron keresztül)

10 – 15 kW > 15 kW

Feszültségtartomány 12 V 42 – 150 V > 100 V

Az elérhető üzemanyag-megtakarítás  
a hagyományos hajtású járműhöz képest

< 10 % < 20 % > 20 %

Az üzemanyag-megtakarítást támogató  
funkciók

Start-Stop funkció
Rekuperáció

Start-Stop funkció
Boost funkció
Rekuperáció

Start-Stop funkció
Boost funkció
Rekuperáció
Elektromos közlekedés

 n Micro hibridek

Ezek a járművek általában hagyományos belsőégésű motorral 

vannak szerelve, amelyhez Start-Stop automatika, valamint 

fékenergia-visszanyerés (ún. rekuperáció) is tartozik.

 n Plug-in hibridek

Az ilyen járművek esetében az akkumulátorok például éjjel is 

feltölthetők. Ennek a járműtípusnak az a pozitív mellékhatása, 

hogy ezzel egyidőben a vezetőfülke már indulás előtt beállít-

ható a kívánt hőmérsékletre. Ezáltal a jármű a következő nap 

reggelén azonnal használható. A plug-in hibrid a full hibrid 

egyik fajtája.

 n Full hibridek

Ezek a járművek nem csupán „boostolni” képesek, hanem 

tisztán elektromos hajtással is közlekednek. Ennek a célnak 

megfelelően teljesen elektromos hajtáslánccal rendelkeznek. 

Azonban ehhez sokkal erősebb akkumulátor szükséges, mint 

a mild hibrid esetében.

 n Mild hibridek

Ezek a járművek kiegészítésként egy kis elektromotorral és 

erősebb akkumulátorral rendelkeznek. Az elektromos segéd-

hajtást kizárólag induláskor használja támogatásként, és 

nagyobb erőkifejtés esetén előzéskor, amit „boostolás”-nak 

nevezünk.

Fontos biztonsági tudnivaló
A következő műszaki információkat és tippeket a gyakorlat számára állítottuk össze annak érdekében, 
hogy professzionális támogatást nyújtsunk a járműjavító műhelyek számára a munkavégzésük során. Az itt 
közölt információkat csak az ilyen területen képzett szakszemélyzet általi felhasználásra állítottuk össze.
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Start-Stop funkció

Amikor a jármű megáll, például jelző-

lámpánál vagy torlódáskor, a belsőé-

gésű motor leáll. Amikor indulás előtt 

benyomjuk a kuplungot és egyes sebes-

ségfokozatba kapcsolunk, akkor a bel-

sőégésű motor automatikusan beindul. 

Így azonnal rendelkezésre áll a további 

haladáshoz.

Rekuperáció

A rekuperáció az a technika, melynek segítségével a fékenergia egy része visszanyerhe-

tő. Alapesetben ez az energia fékezéskor hőenergia formájában elvész. Azonban a re-

kuperáció során a jármű generátora motorfékként működik – a kerekek normál fékjeinek 

kiegészítéseként. A generátor által a lassulás során termelt energiát a rendszer visszatölti 

az akkumulátorba. Ez a folyamat célirányosan fokozza a motor fékezőnyomatékát, és így 

lassítja a járművet.

Boost funkció

A gyorsulási szakasz során összeadódnak a belsőégésű és az elektromotor rendelke-

zésre álló forgatónyomatékai. Ezáltal egy hibrid jármű jobban tud gyorsulni, mint egy 

hasonló, hagyományos meghajtású jármű. A boost funkció induláskor nyújt támogatást, 

és nagyobb erőkifejtést biztosít előzéskor. Ezt az erőt az elektromos segédhajtás hozza 

létre, amely kizárólag erre a két célra használható. Például a VW Touareg Hybrid eseté-

ben ez 34 kW-os teljesítménynövekedést jelent.

Elektromos közlekedés

Amennyiben alacsony hajtásteljesítményre van szükség, például a városi közlekedésben, 

akkor csak az elektromotor adja a hajtást. A belsőégésű motor le van állítva. Ennek a 

hajtástípusnak az az előnye, hogy nem fogyaszt üzemanyagot és nincs károsanyag- 

kibocsátás. Ezen járműtechnológiák miatt az előfeltételek is megváltoznak, amelyeket 

Önnek a mindennapi munka során figyelembe kell venni.

Elektromos feszültség a fedélzeti hálózatban

Azok a követelmények és teljesítmények, amelyeket az elektromos vagy hibrid jármű 

elektromos hajtásának teljesíteni kell és teljesíteni hivatott, nem biztosíthatók a 12, ill. 

24 Volt-os feszültségtartományokkal. Itt sokkal magasabb feszültségtartományokra van 

szükség. A nagyfeszültségű rendszerekkel szerelt járművekben a hajtást és a segédbe-

rendezéseket 30 Volt és 1.000 Volt közötti értékű AC (váltakozó feszültség) vagy 60 V és 

1.500 V közötti értékű DC (egyenfeszültség) feszültségekkel üzemeltetik. Ez a legtöbb 

elektromos és hibrid járművet érinti.

Fékező jármű – az akkumulátor töltése 

fokozott teljesítménnyel

Boost funkció – a járművet a belsőégésű 

és az elektromotor is hajtja

Elektromos közlekedés – egyedül az 

elektromotor adja a hajtást

Funkció

A definíció szerint az elektromos jármű egy olyan gépjármű, 

amelyet elektromotor hajt meg. A helyváltoztatáshoz szükséges 

elektromos energiát a hajtóakkumulátorból kapja, vagyis nem 

üzemanyagcellából vagy hatótávnövelőből (Range Extender). 

Mivel maga az elektromos autó üzemelés közben nem bocsát 

ki releváns szennyező anyagokat, a zéró kibocsátású járművek 

kategóriájába tartozik.

Egy elektromos jármű esetében a kerekeket elektromotorok 

hajtják meg. Az elektromos energia az akkumulátorokban táro-

lódik, egy vagy több hajtóakkumulátor, ill. ellátó akkumulátor 

formájában. Az elektronikusan vezérelt elektromotorok a maxi-

mális forgatónyomatékot már álló helyzetben is képesek leadni. 

A belsőégésű motoroktól eltérően általában nincs szükségük 

sebességváltóra, és már az alsó sebességtartományokban is 

erős gyorsulásra képesek. Az elektromotorok halkabbak, mint 

a benzinüzemű vagy dízelmotorok, szinte vibrációmentesek, és 

nem bocsátanak ki káros kipufogógázt. A hatásfokuk nagyon 

magas, meghaladja a 90%-ot. 

A belsőégésű motor különböző szerkezetcsoportjainak (motor, 

sebességváltó, tank) mellőzése révén csökkenő tömeg szem-

ben áll az akkumulátorok viszonylag nagy tömegével.  Ezért az 

elektromos járművek többnyire nehezebbek, mint a megfelelő, 

belsőégésű motorral szerelt járművek. Az akkumulátor(ok) kapa-

citása nagy mértékben befolyásolja a jármű tömegét és árát.

A múltban az elektromos járművek egy akkumulátor-töltésre eső 

hatótávolsága alacsony volt. Egyre növekszik azonban az olyan 

elektromos járművek száma, amelyek hatótávolsága több száz 

kilométert is elérhet, mint például a Tesla Model S, VW e-Golf, 

Smart electric drive, Nissan Leaf, Renault ZOE és BMW i3.

Az elektromos járművek hatótávolságának további növelése 

érdekében esetenként kiegészítő áramtermelő berendezéseket 

alkalmaznak (többnyire belsőégésű motor formájában). Ezek a 

berendezések a „hatótávnövelő“, ill. angolul a „Range Extender“ 

névre hallgatnak.

Magasfeszültségű rendszerek  
az elektromos járművekben 

Légkondicionálás és hűtés az elektromos járművekben

Egy elektromos jármű különösen magas hatásfokkal való üzemeltetéséhez az elektromotor, a teljesítményelektronika és az akkumulátor 

hőmérsékletét optimális hatásfokú tartományban kell tartani. Ennek biztosításához okosan kidolgozott termomenedzsment rendszerre 

van szükség:

Hűtőközeg alapú rendszer  
(ill. közvetlen akkumulátorhűtés)

A hűtőközeg alapú rendszer köre a következő fő alkotóelemekből 

áll: kondenzátor, párologtató és akkumulátor egység (akkumulá-

torcellák, hűtőlemez és elektromos melegítő). Ellátásáról a lég-

kondicionáló berendezés hűtőközegköre gondoskodik, és külön 

szelepek és hőmérsékletérzékelők vezérlik. Az egyes alkatrészek 

működésmódjának leírása megtalálható a hűtőanyag- és hűtőkö-

zeg alapú rendszer bemutatójában.

Hűtőközeg alapú kör

A hibrid technológiák áttekintése/ 
Magasfeszültségű rendszerek az elektromos járművekben
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kozatba kapcsolás – a motor  

automatikusan beindul.
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Hűtőanyag és hűtőközeg alapú kör (ill. közvetett akkumulátorhűtés)

Minél nagyobb teljesítményre tervezték az akkumulátorokat, 

annál célszerűbb használni a viszonylag összetett hűtőanyag 

és hűtőközeg alapú kört. A teljes hűtőrendszer több olyan 

körre oszlik, amelyek egyenként egy saját hűtővel (alacsony 

hőmérsékletű hűtő), egy hűtőanyag-szivattyúval, termosztáttal 

és hűtőközeg-elzárószeleppel rendelkeznek. Ezért a légkondi-

cionáló berendezés klímarendszere is kapcsolódik a speciális 

hőcserélőn (chiller) keresztül. Alacsony külső hőmérsékletek 

esetén a nagyfeszültségű hűtőközeg-fűtő gondoskodik az akku-

mulátor megfelelő temperálásáról.

Az elektromos motor és a teljesítményelektronika hűtőanyagának 

hőmérsékletét elkülönített körben (a belső kör a felső ábrán), egy 

alacsony hőmérséklet hűtővel tartják 60°C alatt. A teljes teljesít-

mény elérése és a lehető leghosszabb élettartam garantálása 

érdekében az akkumulátor hűtőközeg-hőmérsékletét folyamato-

san kb. 15 °C és 30 °C között kell tartani. Túl alacsony hőmérsék-

leten a hűtőközeget nagyfeszültségű melegítő fűti fel. Túl magas 

hőmérséklet esetén az alacsony hőmérsékletű hűtő gondoskodik 

a hűtésről. Amennyiben ez nem elegendő, akkor a motorhűtésbe 

és a klímarendszerbe is bekötött chiller segítségével hűl tovább 

a hűtőközeg. Ennek során a klímaberendezés hűtőközege átfo-

lyik a chilleren, és tovább hűti a szintén a chilleren átfolyó motor- 

hűtőközeget. A teljes szabályozás az egyes termosztátok, érzé-

kelők, szivattyúk és szelepek segítségével történik.

Magasfeszültségű rendszerek az 
elektromos járművekben 
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Hűtőanyag/hűtőközeg  
elzárószelep

A hűtőanyag/hűtőközeg elzárószelepek  

vezérlése elektromosan történik, és ezek 

szükség szerint nyitják/zárják a hűtőanyag- 

/hűtőközegkör alkatrészeit vagy több kört 

kapcsolnak össze egymással.

Termosztát

A hűtőanyag hőmérsékletét a termosztá-

tok tartják állandó szinten, legyenek azok 

akár elektromosak, akár mechanikusak.

Elektromos klímakompresszor

A kompresszort a nagyfeszültség hajtja 

meg elektronikusan. Ennek köszönhe-

tően a jármű leállított motor mellett is 

légkondicionálható. Ezenkívül a klímabe-

rendezés segítségével még a hűtőközeg 

is lehűthető.

Alkatrészleírás

Chiller

A chiller egy olyan speciális hőcserélő, amely a motorhűtéssel is és a klímarendszerrel 

is össze van kapcsolva, így a motor hűtőközegének hőmérsékletét a klímaberendezés 

hűtőközegén keresztül tovább csökkentheti. Ezáltal szükség esetén a légkondicionáló 

berendezés is hűtheti közvetetten az akkumulátort. Ehhez a szekunder kör hűtőanyaga 

átáramlik az akkumulátor hűtőlemezein. A hőfelvételt követően a hűtőközeg a chillerben 

hűl le a kiindulási hőmérsékletre. A chillerben a hőmérséklet-csökkentés egy további 

hűtőközeg párologtatásával történik, amely a primer körben kering.

Akkumulátorhűtő

A hűtőlemezek minden oldalán található egy akkumulátor szegmens. Az akkumulátor 

szegmensei és a hűtőlemezek szorosan összekapcsolt akkumulátor modult alkotnak. 

Közvetlen akkumulátorhűtés esetén a légkondicionáló berendezés hűtőközege átáramlik 

a hűtőlemezeken. Közvetett akkumulátorhűtés esetén a hűtőanyag áramlik át a hűtő-

lemezeken. Amennyiben nem elegendő a hűtési teljesítmény az akkumulátor közvetett 

hűtésekor, akkor a hűtőanyag tovább hűthető a chilleren keresztül. A chiller egy speciális 

hőcserélő, amelyet közvetett akkumulátorhűtés esetén alkalmaznak, és a motorhűtéssel  

és a klímarendszerrel egyaránt össze van kapcsolva.

Alacsony hőmérséklet hűtő

Az elektromos motorhoz és nagyteljesít-

ményű elektronikához tartozó hűtőanyag 

hőmérsékletét elkülönített hűtőkörben, 

egy alacsony hőmérséklet hűtővel tartják 

60°C alatt.

Nagyfeszültségű hűtőközeg- 
melegítő

Alacsony hőmérsékleten a hűtőközeget 

nagyfeszültségű elektromos melegítő fűti. 

A melegítő be van építve a hűtőkörbe.

Nagyfeszültségű akkumulátor

Az elektromotor mellett a nagyfeszültségű akkumulátor az elektromos jármű egyik kulcs-

fontosságú alkotóeleme. Ez egymással összekötött akkumulátor modulokból áll, amelyek 

cellákból tevődnek össze. Az akkumulátorok alapját általában a lítiumionos technológia 

képezi. Ezeknek nagy az energiasűrűsége. A gyengülő kémiai reakció miatt 0 °C alatti  

hőmérsékletnél jelentősen csökken a teljesítőképesség. 30 °C fölötti hőmérsékletnél 

jelentősen fokozódik az öregedés, és 40 °C fölötti hőmérsékletnél már károsodhat az 

akkumulátor. A lehető leghosszabb élettartam és a lehető legjobb hatékonyság elérése 

érdekében az akkumulátort meghatározott hőmérsékleti tartományban kell üzemeltetni.

E-vízszivattyú

A beépített, elektromos szabályozású 

elektromos víz-, ill. hűtőközeg-szivattyúk a 

szükséges hűtési teljesítménytől függően 

fokozatmentesen bekapcsolhatók. Hasz-

nálhatók fő- és mellékáram-szivattyúként, 

de keringető-szivattyúként is, és a motor-

tól függetlenül szükség szerint működnek. 

Kondenzátor

A kondenzátorra azért van szükség, hogy 

a kompresszorban a sűrítés miatt felmele-

gedett hűtőközeget le lehessen hűteni. A 

forró hűtőközeg-gáz beáramlik a konden-

zátorba, és ennek során a csővezetéken 

és a lamellákon keresztül leadja a hőt a 

környezetnek. A lehűlés révén a hűtőkö-

zeg halmazállapota gáz-halmazállapotról 

folyékonyra változik.

Elektromos melegítő /  
nagyfeszültségű melegítő

Az elektromos járművek esetében hiány-

zik a motor által leadott hő, amely a hűtő-

közegre továbbítódik. Emiatt az utasteret 

elektromos fűtő segítségével kell felme-

legíteni, amely a szellőztető rendszerben 

található.

Teljesítményelektronika

Ennek a feladata a járműben az elektromos motorok vezérlése, a járművezérléssel való 

kommunikáció és a hajtás diagnosztikájának elkészítése. A teljesítményelektronika álta-

lában egy elektronikus vezérlőkészülékből, egy inverterből és egy DC/DC átalakítóból áll. 

Annak érdekében, hogy a teljesítményelektronikát meghatározott hőmérsékleti tartomá-

nyon belül lehessen tartani, össze van kötve a jármű hűtő-/ fűtőrendszerével.

Magasfeszültségű rendszerek az 
elektromos járművekben 
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Légkondicionálás

Az elektromos hajtások a magas hatásfokuk miatt üzemelés 

közben csak kevés, álló helyzetben pedig semmilyen veszte-

séghőt nem adnak le a környezetnek. Ezért kiegészítő fűtések 

szükségesek ahhoz, hogy az autót alacsony külső hőmérséklet 

esetén fűteni lehessen, vagy hogy a szélvédőket jégmentesí-

teni lehessen. Ezek további energiafogyasztónak tekintendők, 

és magas fogyasztásuk miatt sokat nyomnak a latba. Ezek fel-

emésztik az akkumulátorban tárolt energia egy részét, ami főleg 

télen van jelentős hatással a hatótávolságra. A szellőzőrend-

szerbe beépített elektromos melegítők a fűtés egyszerű, haté-

kony, azonban nagyon energiaintenzív formáját jelentik. Ezért 

manapság már energiahatékony hőszivattyúkat is alkalmaznak. 

Ezek nyáron légkondicionáló berendezésként hűtésre is hasz-

nálhatók. Az ülésfűtések és a fűtött szélvédők a hőt közvetlenül a 

melegítendő helyen hozzák létre, és ezáltal csökkentik az utastér 

hőenergia-igényét is. Az elektromos autók gyakran töltik az állá-

sidőt a töltőállomásokon. Itt a jármű elindulás előtt az akkumulá-

tor megterhelése nélkül temperálható. Így útközben sokkal keve-

sebb energia szükséges a fűtéshez vagy a hűtéshez. Manapság 

már olyan okostelefon alkalmazások is elérhetők, amelyekkel a 

fűtés távvezérléssel irányítható. 

Töltés- és merülésvezérlés

Az akkumulátorokhoz különböző irányítási rendszereket hasz-

nálnak, amelyek átvállalják a töltés- és merülésvezérlést, a 

hőmérséklet-felügyeletet, a hatótávolság megbecsülését és a 

diagnosztikát. Az élettartam nagy mértékben függ a haszná-

lati körülményektől és az üzemeltetési határok betartásától. Az 

akkumulátor-irányítási rendszerek a hőmérséklet-menedzs-

menttel együtt megakadályozzák az akkumulátorok káros és 

biztonsági szempontból kritikus túltöltését vagy mélykisülését, 

és a kritikus hőmérsékletű állapotokat. Mivel a rendszer min-

den egyes akkumulátorcellát felügyel, így még a további cellák 

meghibásodása vagy károsodása előtt lehetséges a reagálás. 

Az állapotinformációk karbantartási célokból el is menthetők, 

és meghibásodás esetén üzenetként is megjeleníthetők a jár-

művezető számára.

Alapvetően az a helyzet, hogy a legtöbb elektromos autó akku-

mulátorkapacitása manapság elegendő a rövid és középtávú 

utak túlnyomó részének megtételéhez. A Massachusetts Insti-

tute of Technology 2016-ban megjelent tanulmánya arra az ered-

ményre jutott, hogy az aktuálisan szokásosnak nevezhető elekt-

romos autók hatótávolsága a megtett utak 87%-ában elegendő. 

Ennek ellenére a hatótávolságok nagy mértékben ingadoznak. 

Az elektromos járművek sebessége, a külső hőmérséklet és 

különösen a fűtés és a légkondicionáló berendezés használata 

jelentős mértékben csökkentik a hatósugarat. Az egyre rövidebb 

töltési idők és a töltőinfrastruktúra folyamatos bővítése azonban 

lehetőséget nyújtanak arra, hogy az elektromos autók hatósu-

gara folyamatosan növelhető legyen. 

Magasfeszültségű rendszerek az 
elektromos járművekben 
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Alapok

A hagyományos, belsőégésű motorral szerelt hajtáskoncepciók 

esetében a belső klímarendszer a mechanikusan meghajtott 

kompresszor miatt közvetlenül a motor üzemmódjától függ. A 

szakmai körökben micro hibridnek nevezett és csupán Start-

Stop funkcióval rendelkező járművekben is használnak szíjhaj-

tású kompresszorokat. Ez ahhoz a problémakörhöz vezet, hogy 

ha a jármű áll és a motor le van állítva, akkor már 2 másodperc 

után megemelkedik a hőmérséklet a légkondicionáló berendezés 

párologtatójának kimenetén. A szellőztetés kifúvási hőmérsékle-

tének ezzel együttjáró lassú emelkedése, valamint a levegő pára-

tartalmának növekedése zavaróan hathat a jármű utasaira. 

Ezen probléma elkerülése érdekében használhatók az újonnan 

kifejlesztett hidegtárolók, az úgynevezett tároló párologtatók. A 

tároló párologtató két blokkból áll: egy párologtató és egy tároló 

blokkból. Az indítási fázisban, ill. járó motor esetén mindkét 

blokkon hűtőanyag halad át. Eközben a párologtatóban talál-

ható látens közeg annyira lehűl, hogy megfagy. Ezáltal hidegtá-

rolóvá válik.

A Stop fázisban a motor le van állítva, következésképpen a komp-

resszor nem kap hajtást. A párologtatónál elhaladó meleg levegő 

lehűl, és megtörténik a hőcsere. Ez a csere addig zajlik, amíg a 

látens közeg teljesen fel nem olvad. Az újbóli indulást követően a 

folyamat újrakezdődik oly módon, hogy a tároló párologtató már 

egy perc után képes hűteni a levegőt.

A tároló párologtatóval nem rendelkező járműveknél nagyon 

meleg időjárás esetén már rövid állásidő után újra be kell indítani 

a motort. Az utastér hűtése csak így tartható fenn. A jármű belső 

klímarendszeréhez tartozik, hogy szükség esetén fűteni lehessen 

a vezetőfülkét. 

A full hibrid járműveknél az elektromos közlekedés fázisában a 

belsőégésű motor leáll. A vízkörben rendelkezésre álló maradék 

hő csak rövid ideig elegendő az utastér fűtésére. Ekkor kisegítés-

ként nagyfeszültségű légmelegítők kapcsolnak be, amelyek átve-

szik a fűtés funkciót. A munkamódszer a hajszárítóéhoz hasonlít: 

az utastér levegő ventilátorai által beszívott levegő a fűtőelemek 

mellett elhaladva felmelegszik, majd az utastérbe áramlik.

Gyakorlati tippek

Az elektromos és hibrid járművek esetében elengedhetetlen, 

hogy nagyfeszültségű alkatrészeket építsenek be. Ezeket egy-

séges figyelmeztető táblával jelölik. Ezenkívül minden gyártó 

minden nagyfeszültségű vezetéket világító narancssárga szín-

ben állít elő.

A nagyfeszültségű rendszerekkel szerelt járműveken a munkála-

tokat a következő eljárásmód szerint kell elvégezni:

1. Kapcsolja feszültségmentes állapotba!

2. Biztosítsa újbóli bekapcsolás ellen!

3. Ellenőrizze a feszültségmentes állapotot!

Alapszabályok az elektromos és hibrid  
járműveken végzett munkálatok során

Vegye figyelembe a járműgyártók előírásait és műhelytippjeinket!

A jármű beindítása és az elindulás: 

A nagyfeszültségű rendszerrel rendelkező járművel csak akkor 

szabad közlekedni – még akkor is, ha csak a műhelyből állnak ki 

vagy oda állnak be – ha a mindenkori személyt erre betanították.

Szerviz és karbantartás: 

A nagyfeszültségű járműveken szerviz- és karbantartási munkála-

tokat (kerékcsere, felülvizsgálati munkálatok) csak olyan személy 

végezhet, akit egy „Szakértő a nagyfeszültségű, gyújtószikra-

mentes járműveken végzett munkában” képesítéssel rendelkező 

szakember megfelelő módon kioktatott az ilyen nagyfeszültségű 

rendszerek esetében fennálló veszélyekről.

A nagyfeszültségű alkatrészek cseréje: 

A nagyfeszültségű alkatrészek, például klímakompresszor cseré-

jét végző személyeknek rendelkezni kell a megfelelő képesítés-

sel (Szakértő a nagyfeszültségű, gyújtószikramentes járműveken 

végzett munkában).

Akkumulátorcsere: 

A feszültség alatt álló nagyfeszültségű alkatrészek (akkumulátor) 

javításához, ill. cseréjéhez speciális képesítés szükséges.

Útmenti segítségnyújtás/vontatás/mentés: 

Aki a nagyfeszültségű rendszerekkel szerelt járműveknél útmenti 

segítségnyújtást végez, azt vontatja vagy akár menti, annak elő-

zetesen oktatást kell kapni a járművek és azok nagyfeszültségű 

rendszereinek felépítéséről és működésmódjáról. Továbbá előze-

tesen figyelembe kell venni a járműgyártók mindenkori utasítá-

sait. Amennyiben nagyfeszültségű alkatrész (akkumulátor) sérül 

meg, akkor célszerű kihívni a tűzoltóságot.

Mire ügyeljen a javítóműhely (a javítóműhely munkatársa)?

Utastéri klíma

Tároló párologtató A tároló párologtató sematikus ábrája: (1) 40 mm mély párologtató 

blokk, (2) 15 mm mély tároló blokk, (3) hűtőanyag, (4) látens közeg, 

(5) vakszegecs

Alapszabályok az elektromos és hibrid járműveken végzett munkálatok során/
Utastéri klíma
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Funkció

A full hibrid technológiával szerelt járművekben olyan elektromos nagyfeszültségű kompresszorokat 
alkalmaznak, amelyek nem függnek a belsőégésű motor üzemmódjától. Az ilyen újszerű hajtáskon- 
cepció révén olyan funkciók válnak lehetségessé, amelyek a jármű klímaberendezése területén a 
kényelem további fokozásához vezetnek.

Nagyfeszültségű  
klímakompresszor

Arra is van lehetőség, hogy a felmelegedett utasteret indulás előtt 

a kívánt hőmérsékletre hűtsék elő. Ez távirányítással vezérelhető.

Ez az állóhűtés csak a rendelkezésre álló akkumulátor-kapacitás 

függvényében lehetséges. Ennek során a kompresszor a légkon-

dicionáláshoz szükséges követelmények figyelembevételével a 

lehető legalacsonyabb teljesítménnyel működik.

A jelenleg alkalmazott nagyfeszültségű kompresszorok esetében 

a teljesítményszabályozás a megfelelő fordulatszám-korrekcióval 

történik 50 min-1 értékű lépcsőkben. Ezért lehet eltekinteni a belső 

teljesítmény-szabályozástól.

A támolygótárcsa elvvel ellentétben, amelyet elsősorban a szíj-

hajtású kompresszorok területén alkalmaznak, a nagyfeszültségű 

kompresszoroknál a spirálelvet alkalmazzák a hűtőanyag sűríté-

séhez. Ennek előnye a kb. 20%-os súlymegtakarítás és a henge-

rűrtartalom ugyanilyen mértékű csökkenése azonos teljesítmény 

mellett.

Annak érdekében, hogy megfelelő értékű forgatónyomatékot 

lehessen létrehozni az elektromos kompresszor meghajtásához, 

ebben az esetben 200 Volt fölötti egyenfeszültséget alkalmaz-

nak – ami a gépjárművek területén nagyon magas feszültségnek 

tekinthető. Az elektromotor egységbe beépített inverter alakítja 

át ezt az egyenfeszültséget a kefe nélküli elektromotor számára 

szükséges háromfázisú váltakozó feszültséggé. Az inverter 

és a motortekercsek esetében szükséges hőelvezetés azáltal 

válik lehetségessé, hogy a visszaérkező hűtőanyag átáramlik a  

szívóoldalra.

Összehasonlítás

Az akkumulátor hőmérséklet-menedzsmentje 

Az elektromos és hibrid járművek üzemeltetése szempontjából 

alapvető fontosságú az akkumulátor. Az akkumulátornak gyor-

san és megbízhatóan kell rendelkezésre bocsátani a hajtáshoz 

szükséges, jelentős mennyiségű energiát. Ezek többnyire nagy-

feszültségű lítiumionos és nikkel-fém-hibrid akkumulátorok. Ezál-

tal tovább csökkenthető a hibrid járművek akkumulátorainak 

mérete és tömege.

Rendkívül fontos, hogy az alkalmazott akkumulátorokat a meg-

határozott hőmérsékleti tartományban üzemeltessék. +40 °C-os 

üzemi hőmérséklet fölött csökken az élettartam, míg 0 °C alatt 

gyengül a hatásfok és csökken a teljesítmény. Ezenkívül az egyes 

cellák hőmérséklete közötti különbség sem haladhatja meg a 

megadott értéket.

A magas áramerősség, például rekuperáció és boostolás okozta 

rövid csúcsterhelések a cellák nem elhanyagolható mértékű 

felmelegedéséhez vezetnek. Továbbá a nyári hónapokban a 

magas külső hőmérséklet is hozzájárul ahhoz, hogy a hőmér-

séklet gyorsan elérje a kritikus 40 °C-os értéket. A hőmérséklet 

túllépésének következménye az akkumulátor gyorsabb örege-

dése és az ezzel együtt járó korai meghibásodása. A járműgyár-

tók arra törekszenek, hogy az akkumulátorok élettartama elérje 

az autókét (kb. 8 - 10 év). Ezért az öregedési folyamatot csak a 

megfelelő hőmérséklet-menedzsmenttel lehet lassítani. Jelenleg 

három különböző lehetőség közül lehet választani a hőmérsék-

let-menedzsment területén:

Az akkumulátor  
hőmérséklet-menedzsmentje

A levegőt a jármű légkondicionált utasteréből szívja be, és az 

akkumulátor hűtésére használja. A jármű utasteréből beszí-

vott hűvös levegő hőmérséklete 40 °C alatt van. Ezt a levegőt 

használja arra, hogy átjárja az akkumulátorcsomag szabadon 

hozzáférhető felületeit.

1. lehetőség

Nagyfeszültségű klímakompresszor/
Az akkumulátor hőmérséklet-menedzsmentje
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A nagy kapacitású akkumulátoroknál központi szerepet játszik 

a megfelelő temperálás. Ezért nagyon alacsony hőmérsékletek 

esetén az akkumulátornak kiegészítő fűtésre van szüksége, hogy 

az ideális hőmérsékleti tartományra melegedjen. Csak ebben  

a tartományban érhető el kielégítő hatótávolság „Elektromos  

közlekedés“ üzemmódban.

A kiegészítő fűtés megvalósításához az akkumulátort a szekun-

der körbe kapcsolják. Ez a kör garantálja, hogy folyamatosan 

tartani lehessen a 15 °C és 30 °C közötti ideális üzemi hőmér-

sékletet. Az akkumulátorblokkban a beépített hűtőlemezen átfo-

lyik a hűtőanyag, amely vízből és glikolból áll (zöld kör). Alacsony 

hőmérséklet esetén a hűtőanyag a fűtés segítségével gyorsan 

felmelegíthető, hogy elérje az ideális hőmérsékletet. Amennyiben 

a hibrid funkciók használata során megemelkedik a hőmérséklet 

az akkumulátorban, akkor a fűtés kikapcsol. Ekkor a hűtőanyag 

a jármű elülső részében található akkumulátorhűtőn, ill. alacsony 

hőmérsékletű hűtőn keresztül hűthető a menetszél segítségével.

Amennyiben a magas külső hőmérséklet miatt nem elegendő 

az akkumulátorhűtő általi hűtés, akkor a hűtőanyag a chilleren 

folyik keresztül. Ebben a jármű klímaberendezésének hűtőanya-

gát párologtatják el. Ezenkívül a hő nagyon kompakt módon 

és nagy energiasűrűséggel adható át a szekunder körből az 

elpárolgó hűtőanyagnak. Ekkor megtörténik a hűtőanyag kie-

gészítő visszahűtése. A speciális hőcserélő használata révén az 

akkumulátor az optimális hatásfokú hőmérsékleti tartományban 

üzemeltethető.

3. lehetőség

Ezen lehetőség hátrányai:

 n A hűtési hatékonyság alacsony.

 n Az utastérből beszívott levegő nem használható a hőmérséklet 

egyenletes csökkentésére.

 n Jelentős ráfordítás szükséges a levegő vezetéséhez.

 n Esetlegesen zavaró zajok a ventilátor miatt az utastérben. 

 

 n A levegőcsatornák miatt közvetlen kapcsolat van az utastér 

és az akkumulátor között. Ez biztonsági okokból (például az 

akkumulátorból kilépő gázok) problematikusnak minősül.

 n Nem szabad alábecsülni annak a veszélyét sem, hogy szeny-

nyeződés kerülhet az akkumulátorcsomagba, mivel az utastér 

levegője port is tartalmazhat. A por lerakódik a cellák között, 

és a kondenzált páratartalommal együtt vezetőképes réteget 

hoz létre. Ez a lerakódás kedvez az akkumulátorban a kúszóá-

ramok kialakulásának.

Ezen veszély elhárítása érdekében szűrik a beszívott levegőt. Alternatív módon a léghűtés egy különálló kis klímakészülékkel is történhet, 

a felsőkategóriás járművekben található különálló hátsó légkondicionáló berendezéshez hasonlóan.

Egy speciális, az akkumulátorcellába bezárt párologtató lemezt 

csatlakoztatnak a járműben található légkondicionáló berende-

zésre. Ez az úgynevezett „splitting” (felosztás) eljárással történik a 

nagynyomású és a kisnyomású oldalon a csővezetékekkel és egy 

expanziós szeleppel. Ezáltal az utastéri párologtató és az akkumu-

látor párologtató lemeze - amely úgy működik, mint egy hagyo-

mányos párologtató - egy és ugyanazon körre van csatlakoztatva.

A két párologtató különböző feladatai miatt a hűtőanyag- 

áramlással szemben támasztott követelmények is különbözőek. 

Míg az utastéri hűtésnek az utasok kényelmi igényeit kell kielégí-

tenie, addig a nagyfeszültségű akkumulátornak a vezetési hely-

zettől és a környezeti hőmérséklettől függően többé-kevésbé 

erős hűtésre van szüksége.

Ezekből a követelményekből ered, hogy az elpárologtatott 

hűtőanyag mennyiségét nagy erőráfordítással kell szabályozni. A 

párologtató lemez, amely a különleges formájának köszönhetően 

beépíthető az akkumulátorba, nagy érintkezőfelületet biztosít a 

hőcseréhez. Így biztosítható, hogy nem lépi túl a hőmérséklet 

40 °C-os kritikus felső határát.

Nagyon alacsony külső hőmérséklet esetén a hőmérsékletet fel 

kell emelni az akkumulátor ideális hőmérsékletére, ami legalább 

15 °C. Azonban a párologtató lemez ilyen helyzetben nem segít-

het. A hideg akkumulátor teljesítőképessége alacsonyabb, mint a 

jól temperált akkumulátoré, és jóval a fagypont alatti hőmérséklet 

esetén már alig tölthető. A mild hibrid esetében ez még tolerál-

ható: szélsőséges esetben a hibrid funkció csak korlátozottan áll 

rendelkezésre. Ennek ellenére a belsőégésű motor segítségével 

lehetséges a haladás. A tisztán elektromos jármű esetében azon-

ban előre kell látni az akkumulátor melegedését, hogy télen is 

minden helyzetben lehetséges legyen az indítás és a közeledés.

2. lehetőség

Az akkumulátor 
hőmérséklet-menedzsmentje
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Tudnivaló
A közvetlenül az akkumulátorba beépített párologtató lemezek egyenként nem cserélhetők. 
Ezért károsodás esetén mindig a teljes akkumulátort ki kell cserélni.
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Tudnivalók

Az elektromos és hibrid járművekben elsősorban a termo-

menedzsment összetett rendszereinek karbantartásához és 

javításához elengedhetetlen a folyamatos továbbképzés. Az ilyen 

nagyfeszültségű rendszerekkel dolgozó munkatársaknak például 

Németországban kell részt venni egy kiegészítő kétnapos „Szak-

értő a nagyfeszültségű, gyújtószikramentes járműveken végzett 

munkában” képzésen.

Az ott megszerzett ismeretek révén válnak képessé arra, hogy 

egyrészt fel tudják mérni a rendszeren elvégzendő munkák során 

a veszélyeket, másrészt a munkálatok idejére létre tudják hozni 

a feszültségmentes állapotot. A megfelelő képzés nélkül tilos 

bármilyen munkát végezni a nagyfeszültségű rendszereken, ill. 

azok alkatrészein. A feszültség alatt álló nagyfeszültségű alkatré-

szek (akkumulátor) javításához, ill. cseréjéhez speciális képesítés 

szükséges.

Továbbképzés az elektromos  
és hibrid járművek javításához

Az elektromos és hibrid járművek 
karbantartása

Az általános felülvizsgálati és javítási munkálatok során is (mint 

például a kipufogórendszer, abroncsok, lengéscsillapítók, olaj-

csere, kerékcsere stb.) előfordulnak különleges helyzetek. Eze-

ket a munkálatokat csak olyan munkatársak végezhetik, akiket 

egy „Szakértő a nagyfeszültségű, gyújtószikramentes jármű-

veken végzett munkában“ képesítéssel rendelkező szakember 

megfelelő módon kioktatott az ilyen nagyfeszültségű rendsze-

rek esetében fennálló veszélyekről. Továbbá kötelező az olyan 

szerszámok használata, amelyek megfelelnek a járműgyártók 

specifikációinak!

Arra kérik a javítóműhelyeket, hogy minden olyan munkatársat 

részesítsenek oktatásban, aki az elektromos és hibrid járművek 

üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatban 

bármilyen tevékenységet végez. Kérjük, vegye figyelembe a min-

denkori ország saját szabályozásait.

Műhelytippek

Útmenti segítségnyújtás  
elektromos és hibrid járművek 
számára, vontatás és mentés

A nagyfeszültségű rendszerekkel szerelt járművek vezetői nin-

csenek közvetlen villamossági veszélynek kitéve – még a jármű 

meghibásodása esetén sem. A járműgyártók számos intézke-

dése gondoskodik a nagyfeszültségű rendszer biztonságáról. 

A nagyfeszültségű rendszerrel szerelt járműveknél az útmenti 

segítségnyújtás is veszélytelen, amíg az üzemzavar elhárításához 

nincs szükség a nagyfeszültségű berendezésbe történő beavat-

kozásra.

Azonban veszélyek merülnek fel az olyan járművek esetében 

végzett útmenti segítségnyújtás vagy vontatás során, amelyek 

egy baleset során károsodtak, vagy amelyeket hóból vagy vízből 

kell kimenteni. Az áramütés vagy elektromos ív általi veszélyez-

tetés elleni védelem érdekében ugyan nagyon magas a jármű-

vek gyújtószikramentessége, azonban nem létezik teljes körű, ill. 

100 %-os biztonság minden káresetben. Kétség esetén figye-

lembe kell venni a járműgyártó mindenkori információit, ill. rá kell 

kérdezni azokra. 

Továbbképzés az elektromos és hibrid 
járművek javításához/műhelytippek

A MAHLE termomenedzsment 
oktatási kínálata:

Legyen szó ipari tanulókról, segédekről, szakemberekről vagy 

mérnökökről: a MAHLE Aftermarket kínálatában mindenki meg-

találja a megfelelő képzést.

Az elméleti oktatások mellett a MAHLE Aftermarket speciális 

gyakorlati kármegelőzési tréningeket kínál személygépkocsik, 

tehergépjárművek, valamint mezőgazdasági és építőipari gépek 

területén.

A MAHLE Aftermarket rendkívül rugalmas partner: Ön kiválasztja 

a kívánt témát, és értesít bennünket, hogy hol és mikor szeretné 

a továbbképzést lebonyolítani – a szervezés pedig a mi dolgunk. 

Vegye fel a kapcsolatot saját MAHLE Aftermarket kereskedel-

mi partnerével vagy forduljon közvetlenül hozzánk a következő 

e-mail címen: ma.training@mahle.com

A MAHLE Aftermarket műszaki szakértői örömmel várják az Ön 

számára szervezett érdekes és izgalmas rendezvényeket! 

 n A modern belső égésű motorok termomenedzsmentje 

 n  Új technológiák: a modern motorok lehetőségei és kihívásai 

 n Klíma képesítési bizonyítvány 

Szerszámok a nagyfeszültségű rendszeren való munkavégzéshez
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 n A műszerfalon vagy a járművön látható felirat alapján

 n A narancssárga nagyfeszültségű kábelek alapján (lásd a képet).  

Alapvető szabály: ne nyúljon a nagyfeszültségű alkatrészekhez  

és a narancssárga vezetékekhez

 n A nagyfeszültségű alkatrészeken látható jelölés alapján (lásd  

a képet) 

Hogyan ismerem fel, hogy a járműben nagyfeszültségű rendszer található?

Nagyfeszültségű alkatrészek a motortérben

Ki végezhet útmenti segítségnyújtást?

Az elektromos és hibrid járművek esetében az végezhet útmenti 

segítségnyújtást, aki rendelkezik az ehhez szükséges speciális 

képesítéssel. Ezért az útmenti segítségnyújtást végző személyek 

oktatást kapnak a nagyfeszültségű rendszerekkel szerelt jármű-

vek felépítéséről és működésmódjáról. Ennek során a mindenkori 

ország nem elektrotechnikai munkákra vonatkozó követelményei 

és feltételei vannak érvényben. (Németországban a következő van 

érvényben: DGUV tájékoztató 200-005 „Képesítés a nagyfeszült-

ségű rendszerekkel szerelt járműveken való munkavégzéshez“ 

(eddig BGI 8686). Kérjük, vegye figyelembe a mindenkori ország 

saját szabályozásait.)

Melyek az első lépések útmenti segítségnyújtás  
esetén?

 n Húzza ki az indítókulcsot (figyelem: a transzponder-rendszerek 

közeledéskor automatikusan bekapcsolnak), majd húzza le a 

nagyfeszültségű akkumulátor szakaszolóját (disconnector).

 n Ellenőrizze szemrevételezéssel, hogy a nagyfeszültségű alkat-

részek nem sérültek-e meg.

 n Ne végezzen munkát a nagyfeszültségű alkatrészeken. Ez csak 

olyan személyeknek engedélyezett, akik rendelkeznek a meg-

felelő képesítéssel a nagyfeszültségű rendszerekkel szerelt jár-

műveken való munkavégzéshez. Fentiek abban az esetben is 

érvényesek, ha az útmenti segítségnyújtásnál nagyfeszültségű 

alkatrészek sérülnek meg vagy károsodás észlelhető.

 n A nagyfeszültségű rendszer kikapcsolása után is fennállhat 

maradék feszültség – gyártótól függően még több percen 

keresztül.

Szakaszoló/Disconnector

Külső indítás, vontatás és mentés – mire kell ügyelni?

Külső indítás

Feltétlenül vegye figyelembe a gyártói adatokat. Csak kevés 

járműnél végezhető külső indítás a 12/24 V DC fedélzeti háló-

zaton keresztül. A kikapcsolást követően veszélyes maradék 

feszültségek állhatnak fenn, amelyek nem sülnek ki a tartós 

kisütő ellenálláson keresztül. Felnyitás előtt vegye figyelembe az 

üzemeltetési leírásban található utasításokat, ill. a járműgyártó 

műszaki információit.

Mentés és vontatás

 n A sérülésmentes járművek felrakodhatók a mentő járműre 

(autómentőre).

 n A rudas vagy köteles vontatásnál figyelembe kell venni a gyártói 

előírásokat.

 n A járművek biztonságos mentéséhez vegye figyelembe a  

„Biztonságos segítségnyújtás elektromos autóknál“ című feje-

zetben megadottakat.

 n Ha a járművet csörlővel húzzák/mentik, akkor egyetlen nagyfe-

szültségű alkatrész sem lehet a kötözési vagy rögzítési pontok 

területén, és azok nem sérülhetnek meg. Ugyanez vonatkozik 

a kocsiemelővel vagy rakodó daruval végzett emelésre. 

Magatartás baleset esetén

 n Baleset esetén a légzsákok kinyílásával a legtöbb esetben 

lekapcsol a nagyfeszültségű rendszer. Ez szinte minden sze-

mélygépkocsira érvényes, azonban a haszongépjárművekre 

nem feltétlenül.

 n A veszélymentes munkavégzés érdekében az „Alapszabályok 

az elektromos és hibrid járműveken végzett munkálatok során“ 

című fejezetben megadott valamennyi intézkedést figyelembe 

kell venni.

 n Néhány gyártó azt ajánlja, illetve előírja, hogy a 12/24 V DC 

fedélzeti hálózat akkumulátor negatív pólusát le kell választani 

(további információk találhatók a mindenkori mentési útmuta-

tókban).

 n Ha a nagyfeszültségű akkumulátorok vagy a nagyfeszültségű 

kondenzátorok (a haszongépjárműveknél elektromos energia 

tároló) egy baleset következtében megsérülnek vagy kisza-

kadnak, akkor az speciális veszélyt jelent. Ebben az esetben 

a tűzoltóságot vagy a katasztrófavédelmet kell segítségül 

hívni. Amennyiben a megsérült nagyfeszültségű akkumulátor-

ral végez tevékenységet, akkor megfelelő egyéni védőeszkö-

zök (arcvédő, védőkesztyű feszültség alatti munkavégzéshez) 

használatára van szükség. 

 n Az akkumulátorból kifolyó folyadékok az akkumulátor típu-

sától függően maró vagy irritáló hatásúak lehetnek. Minden-

képpen kerülje az ezzel történő érintkezést. Baleset után nem 

lehet kizárni, hogy a nagyfeszültségű akkumulátorok a belső 

reakciók miatt akár még később is kigyulladjanak. Ezért a bal-

esetet szenvedett járműveket nem célszerű zárt helyiségben 

elhelyezni.


