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ROZWIĄZANIE KONCEPCYJNE UKŁADU PRZENIESIENIA  

MOMENTU OBROTOWEGO W MIEJSKIM SAMOCHODZIE  

ELEKTRYCZNYM Z NAPĘDEM E-KIT 

 
CONCEPTUAL SOLUTION OF THE TRANSFER TORQUE IN URBAN 

ELECTRIC CAR WITH DRIVEN E-KIT 

 
Streszczenie: Artykuł przedstawia koncepcyjne rozwiązanie przeniesienia momentu obrotowego w samochodzie 

z silnikiem elektrycznym. Autorzy omówili zalety i przydatność tego typu napędów elektrycznych w samocho-

dach miejskich. Artykuł zawiera opis rozwiązania konstrukcyjnego silnika elektrycznego i jego połączenia z ele-

mentami takimi jak koło zamachowe i skrzynia biegów. Przedstawiono również aktualne modele silników elek-

trycznych do pojazdów ze skrzynią biegów Fiat Panda i Fiat Fiorino. 
 

Abstract: The article presents the conceptual solution of the transmission of torque in a car with an electric mo-

tor. The authors discussed the advantages and applicability of this type of electric drives in urban vehicles . A de-

scription of a design solution of the electric motor connections with elements such as a flywheel and gearbox. It 

also presents the actual models of electric motors with gearbox for vehicles Fiat Panda and Fiat Fiorino. 
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1.  Wstęp 

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych 

KOMEL  od wielu lat zajmuje się elektryfikacja 

pojazdów w tym głównie samochodów osobo-

wych i dostawczych o masie całkowitej  

do 3.5 t. Zrealizowano już wiele projektów ba-

dawczych promujących napędy elektryczne. 

Jednym z takich projektów był projekt: „Bez- 

emisyjny napęd elektryczny nowej generacji  

(E-Kit) do samochodów osobowych i dostaw-

czych o masie całkowitej do 3.5 t.”. Celem 

projektu E-Kit było zaprojektowanie i wdroże-

nie kompleksowego rozwiązania w pełni elek-

trycznego napędu samochodów osobowych lub 

dostawczych, będącego zamiennikiem dla  

fabrycznie montowanych napędów spalino-

wych. Docelowo napęd E-Kit ma być 

stosowany do elektryfikacji już posiadanych 

przez osoby prywatne lub firmy i instytucje 

samochodów z silnikami spalinowymi, m.in. 

w celu ograniczenia kosztów ich eksploatacji 

jak również promowania alternatywnego roz-

wiązania dla napędów spalinowych. 

 

2.  Założenia konstrukcyjne napędu elek-

trycznego E-Kit dla miejskiego pojazdu 

osobowego 

Przed przystąpieniem do projektowania napędu 

elektrycznego ustalono założenia konstrukcyjne 

jakie musi spełnić projektowany napęd: 

• jak najniższa masa projektowanego silnika 

elektrycznego, 

• umiejscowienie wysokosprawnego silnika 

elektrycznego w miejscu silnika spalino-

wego, 

• wymiary gabarytowe silnika umożliwiające 

jego zamontowanie w samochodzie;  

• zapewnienie odpowiedniego układu chło-

dzenia silnika, 

• układ przeniesienia napędu z wału silnika 

elektrycznego na koła zostanie przeprojek-

towany tak, by w możliwie dużym stopniu 

wykorzystać elementy dostarczane oryginal-

nie z pojazdem, 

• możliwość bezpośredniego zesprzęglenia 

silnika z fabryczną skrzynią biegów, 

• układy pomocnicze pojazdu takie, jak wspo-

maganie układu kierowniczego, hamulco-

wego itp., zostaną dostosowane do specyfiki 

napędu elektrycznego.   
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W ramach projektu zaprojektowano układ prze-

niesienia napędu i wykonano konwersję dwóch 

samochodów osobowych Fiat Panda oraz Fiat 

Fiorino (rok modelowy 2012). 

3.  Napęd elektryczny E-Kit 

W ramach projektu został zaprojektowany oraz 

wykonany model silnika elektrycznego typu 

SMKwsg132-6. Na rysunku 1 przedstawiono 

rozłożony  model 3D silnika IPMSM typ SM-

Kwsg132-6, na którym zostały zaznaczone głó-

wne części oraz charakterystyczne rozwiązania 

konstrukcyjne silnika, takie jak: kadłub silnika 

(1), pakiet stojana uzwojony (3), wirnik z ma-

gnesami trwałymi (4), tarcza łożyskowa od 

strony napędu (6), tarcza przeciwnapędowa (5). 

W celu zmniejszenia masy silnika, tarcze łoży-

skowe od strony napędowej i przeciwnapędo-

wej oraz kadłub zostały wykonane ze stopu  

aluminium  o  odpowiednich  własnościach 

 
Rys. 1. Rozłożony model 3D silnika IPMSM  typu SMKwsg132-6. 

wytrzymałościowych oraz odpornych na koro-

zję. Kadłub silnika jest wyposażony w spiralny 

obieg cieczy chłodzącej, o przepływie wymu-

szonym przez pompę elektryczną. Chłodziwo 

jest doprowadzane do złączek (2). Jednym  

z założeń była możliwość bezpośredniego ze-

sprzęglenia silnika ze skrzynią biegów. Połą-

czenie takie jest realizowane poprzez płytę po-

średnią (8), zapewniającą osiowe ich połączenie 

poprzez zamek znajdujący się na tarczy łoży-

skowej od strony napędu (6) oraz tuleje znaj-

dujące się w skrzyni biegów. Dodatkowo czop 

końcowy wirnika (4) wraz z adapterem (9) po-

zwalają na odpowiednie zamontowanie koła 

zamachowego (10) zespołu sprzęgłowego, 

umożliwiające bezpośrednie przeniesienie mo-

mentu napędowego  z silnika elektrycznego po-

przez zespół sprzęgłowy do skrzyni biegów.  

W tarczy przeciwnapędowej dławnice (7) 

przeznaczone są do wyprowadzenia przewodów 

z uzwojenia stojana oraz do wyprowadzenia 

przewodów sterowniczych, czyli przewodów 

enkodera i czujników temperatury. Zdaniem 

autorów artykułu wybrany sposób połączenia 

silnika wraz z przekładnią był najprostszym  

z możliwych i przeanalizowanych dopuszczal-

nych rozwiązań. Na sposób montażu i zesprzę-

glenia silnika elektrycznego wraz ze skrzynią 

biegów Instytut KOMEL w roku 2014 złożył 

zgłoszenie patentowe. Na rysunku 2 i 3 poka-

zano modele rzeczywiste napędów - silnik ele-

ktryczny wraz ze skrzynią biegów - dla pojaz-

dów Fiat Panda i Fiat Fiorino.  
 

 

Rys. 2. Napęd samochodu Fiat Panda 

 

Rys. 3. Napęd samochodu Fiat Fiorino 
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Rysunek 4 i 5 przedstawia samochód Fiat Pan-

da i Fiat Fiorino z zaprojektowaną konstrukcją 

nośną przeznaczona do montażu silnika elektry-

cznego wraz z przekładnią z wykorzystaniem 

istniejących punktów mocowania. 
 

 

Rys. 4. Zamontowany napęd w samochodzie 

Fiat Panda 

 

Rys. 5. Zamontowany napęd w samochodzie 

Fiat Fiorino 

Natomiast rysunku 6 i 7 przedstawiają zdjęcia 

zelektryfikowanych pojazdów Fiat Panda i Fio-

rino. 

 

Rys. 6. Zelektryfikowany samochód Fiat Panda 

4.  Podsumowanie 

Zgodnie z założeniami projektowymi zapropo-

nowany sposób połączenia silnika elektrycz-

nego ze skrzynią biegów cechuje prostota. Po-

zwala na łatwe zaimplementowanie takiego 

rozwiązania w takich samochodach jak Fiat 

Panda czy Fiat Fiorino. Rozwiązanie takie mo-

że znaleźć zastosowanie między innymi w róż-

nych instytucjach np. w urzędach miasta, gdzie 

promowane są rozwiązania ekologiczne i alter-

natywne dla obecnych napędów spalinowych. 

 

Rys. 7. Zelektryfikowany samochód Fiat Fio-

rino 
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