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BADANIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 

ZELEKTRYFIKOWANEGO ZESTAWEM „E-KIT” 

 
OPERATIONAL TESTS OF THE PASSENGER CAR 

ELECTRIFIED WITH THE ELECTRICAL COMPONENT KIT “E-KIT” 

 
Streszczenie: Artykuł dotyczy nowoczesnych zestawów podzespołów, tzw. E-Kitów, do konwersji samocho-
dów z silnikami spalinowymi na samochody w pełni elektryczne. Na wstępie opisano krótko nowoczesne roz-
wiązania techniczne zastosowane w zestawach E-Kit dotyczące silnika elektrycznego, falownika energoelek-
tronicznego i baterii trakcyjnej. Następnie przedstawiono wybrane wyniki badań eksploatacyjnych miejskiego 
samochodu osobowego zelektryfikowanego z pomocą zestawu E-Kit. Badania te miały na celu m.in. spraw-
dzenie zasięgu jazdy zelektryfikowanym samochodem w warunkach jazdy miejskiej i pozamiejskiej. 

Abstract: The paper deals with the modern electrical component kits, called E-Kit, intended for rebuilding of the 
combustion engine vehicles into the pure electric vehicles. At the beginning of the article the technical solutions 
of electric motor, power electronic inverter, and traction battery used in the E-Kit are described shortly. Then the 
article describes some of the results of operational tests of small, urban passenger car electrified with the E-Kit. 
One of the goals of these tests was to predict the driving range of electrified car achieved during driving in the 
city and outside the city. 
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1.  Wstęp 

W latach 2011 - 2013 w Instytucie KOMEL re-
alizowano projekt badawczy rozwojowy pt. 
„Bezemisyjny napęd elektryczny nowej gene-
racji (E-Kit) do samochodów osobowych i do-
stawczych o masie całkowitej do 3.5 t”. W ra-
mach projektu zaprojektowano i wdrożono ko-
mpleksowe rozwiązanie zestawów (tzw. E-Ki-
tów) do konwersji samochodów z napędem spa-
linowym na pojazdy w pełni elektryczne. Silnik 
spalinowy elektryfikowanego pojazdu jest za-
stępowany wysokosprawnym silnikiem elektry-
cznym z magnesami trwałymi. Silnik ten jest 
zasilany z przekształtnika energoelektroniczne-
go dedykowanego do zastosowań motoryzacyj-
nych. Zamiast zbiornika na paliwo płynne 
montowana jest nowoczesna bateria trakcyjna 
wykonana na bazie ogniw bateryjnych litowo-
jonowych, z wymaganymi elektronicznymi 
układami zabezpieczającymi i sterującymi ła-
dowaniem i rozładowaniem. Układ przeniesie-
nia napędu z wału silnika elektrycznego na koła 
zaprojektowano tak, by w możliwie dużym 
stopniu wykorzystać elementy przeniesienia 
napędu dostarczane oryginalnie z pojazdem. 
Układy pomocnicze pojazdu, takie jak wspo-
maganie układu kierowniczego, hamulcowego 
itp., dostosowano do specyfiki napędu elek- 

 
 

trycznego. Zestawy E-Kit mają być stosowane 
do elektryfikacji już posiadanych przez osoby 
prywatne lub firmy i instytucje samochodów  
z silnikami spalinowymi, m.in. w celu ograni-
czenia kosztów ich eksploatacji. 
W ramach projektu badawczego opracowano 
dwa, nieznacznie różniące się technicznie ze-
stawy E-Kit do elektryfikacji samochodów oso-
bowych i dostawczych. W niniejszym artykule 
przedstawiono wyniki wstępnych testów dro-
gowych zestawu E-Kit dla małego, miejskiego 
samochodu osobowego. Testy te miały na celu 
sprawdzenie osiąganego zasięgu jazdy samo-
chodem na jednym ładowaniu baterii, w róż-
nych warunkach jazdy po terenie aglomeracji 
śląskiej. 

2.  Rozwiązania techniczne zastosowane 

w zestawie E-Kit dla pojazdu osobowego 

Jednym z głównych założeń projektu było to, 
że konwersja pojazdu spalinowego na elek-
tryczny powinna być dla klienta możliwie tania. 
Z tego powodu w pojazdach poddawanych 
konwersji na bazie zestawów  E-Kit pozosta-
wiana jest fabryczna skrzynia biegów, wraz ze 
sprzęgłem i kołem zamachowym (rys. 1).  
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W zestawach do elektryfikacji E-Kit zastosowa-
no zaprojektowany od podstaw, wysokospra-
wny silnik synchroniczny z magnesami trwa-
łymi. Zastosowano konstrukcję obwodu magne-
tycznego silnika z  magnesami trwałymi moco-
wanymi wewnątrz rdzenia magnetycznego wir-
nika (ang. skrót Interior PMSM, IPMSM) [1]. 
Silnik elektryczny zaprojektowano tak, by mógł 
on poprawnie współpracować z fabryczną, me-
chaniczną skrzynią biegów samochodu osobo-
wego, z wykorzystaniem fabrycznie montowa-
nego sprzęgła i koła masowego (jako pojazd de-
monstracyjny technologii E-Kit dla samocho-
dów osobowych wybrano Fiata Pandę mo- 
del 2012). Przyjęta maksymalna prędkość  
obrotowa wirnika w silniku elektrycznym to 
6000 obr/min. Maksymalny chwilowy moment 
na wale dedykowanego do zestawów E-Kit sil-
nika IPMSM to 180 N.m, jednak moment silni-
ka elektrycznego może być ograniczany 
w oprogramowaniu zasilającego ten silnik fa-
lownika energoelektronicznego, stosownie do 
ograniczeń danej skrzyni biegów w zakresie do-
puszczalnej wartości przenoszonego momentu 
obrotowego. Poprzez odpowiednie zmiany  
w oprogramowaniu falownika można korygo-
wać kształt charakterystyk elektromechanicz-
nych napędu E-Kit, tzn. charakterystyki grani-
czne momentu obrotowego i mocy silnika 
IPMSM w funkcji prędkości obrotowej wirnika 
[2 ÷ 6].   

 
Rys. 1. Widok komory silnika samochodu oso-
bowego z napędem E-Kit. Z przodu widoczny 
jest falownik Sevcon Gen4Size8, za nim wido-
czne są silnik IPMSM i skrzynia biegów 

Podstawowe dane silnika IPMSM w napędzie 
E-Kit dla samochodu osobowego: 
• moc znamionowa 41 kW; 
• moment znamionowy 119 N.m; 
• prąd znamionowy 182 A; 
• prędkośc obrotowa znamionowa (prędkość 

bazowa sterowania dwustrefowego, rys. 4) 
3300 min-1; 

• moc maksymalna przy prędkości bazowej 
62 kW; 

• moment maksymalny 180 N.m; 
• prąd maksymalny 280 A; 
• typ chłodzenia: cieczą. 
Silnik IPMSM jest zasilany w napędzie E-Kit 
z  falownika energoelektronicznego. Zastoso-
wano falownik firmy Sevcon, typu Gen4Size8, 
dedykowany do zastosowań motoryzacyjnych. 
Falownik ten jest chłodzony tą samą cieczą, 
którą jest chłodzony silnik IPMSM. 
Baterię trakcyjną pojazdu osobowego z napę-
dem E-Kit zaprojektowano na bazie modułów 
bateryjnych amerykańskiej firmy A123, z ogni-
wami bateryjnymi litowo-jonowymi (Li-ion) 
nanofosfatowymi. Są to jedne z najnowocze-
śniejszych obecnie modułów bateryjnych dedy-
kowanych do zastosowań motoryzacyjnych. 
Główne ich zalety to: 
• doskonała trwałość, producent gwarantuje 

3000 cykli pełnego ładowania; 
• wysoka wydolność energetyczna w szerokim 

zakresie stanu naładowania (ogniwo może 
dostarczyć 75 % mocy znamionowej przy 
stanie jego rozładowania 90 %); 

• doskonała odporność na temperaturę otocze-
nia, szeroki zakres bezpiecznych temperatur 
pracy ogniw bateryjnych, od -30 do 55 °C, 
pozwala na wyeliminowanie z konstrukcji 
baterii trakcyjnej skomplikowanych i drogich 
układów regulacji temperatury ogniw; 

• zastosowane moduły bateryjne przeszły po-
myślnie testy organizacji EUCAR (The Eu-
ropean Council for Automotive Research and 
Development) opracowane dla systemów 
magazynowania energii elektrycznej w poja-
zdach elektrycznych i hybrydowych. 

 
Rys. 2. Moduł bateryjny firmy A123 z ogniwami 
pryzmatycznymi Li-ion nanofosfatowymi, za-
montowany w komorze silnika nad silnikiem 
IPMSM i skrzynią biegów 
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Bateria trakcyjna samochodu osobowego z na-
pędem E-Kit złożona jest z trzech identycznych 
modułów bateryjnych, rozlokowanych w róż-
nych miejscach samochodu (komora silnika 
przy podszybiu, zamiast zbiornika paliwa płyn-
nego przed tylną osią i w tylnej przestrzeni ba-
gażowej). Każdy z modułów bateryjnych ma 
pojemność 5 kWh. Łączna pojemność baterii 
trakcyjnej w samochodzie osobowym z napę-
dem E-Kit wynosi 15 kWh. Bateria ta jest ła-
dowana przez pokładowy układ ładowania, 
który może być zasilany z sieci prądu prze-
miennego jednofazowej 230 V lub trójfazowej 
400 V. Moce ładowania, zależnie od dostępnej 
sieci, wynoszą odpowiednio 3 kW lub 6 kW. 

3.  Wyniki badań eksploatacyjnych 

Poniżej zamieszczono wybrane wyniki badań 
eksploatacyjnych małego samochodu osobo-
wego Fiat Panda, zelektryfikowanego na bazie 
zestawu E-Kit. Badania przeprowadzono na 
drogach aglomeracji śląskiej, a ich celem było 
przede wszystkim sprawdzenie rzeczywistego 
zasięgu jazdy samochodem osobowym z napę-
dem E-Kit. 
 

Jazda w aglomeracji miejskiej: Sosnowiec, Ka-
towice, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza 
 

Jazdy próbne w warunkach miejskich (jazda po 
mieście) wykonano na trasie pokazanej na po-
niższych rysunkach. Był to przejazd z Sos-
nowca, przez Katowice, Chorzów i Bytom do 
Tarnowskich Gór, a następnie powrót do Sos-
nowca, z przejazdem przez Dąbrowę Górniczą 
i Będzin.  

 

 
Rys. 3. Trasa pokonana w ramach badań eks-
ploatacyjnych – jazda w warunkach miejskich 
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Rys. 4. Energia pobrana z baterii trakcyjnej 
oraz napięcie i prąd baterii trakcyjnej w czasie 
jazdy miejskiej po trasie pokazanej na rys. 3 
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Rys. 5. Przebieg mocy pobieranej z lub odda-
wanej przy hamowaniu regeneracyjnym do ba-
terii trakcyjnej w czasie jazdy miejskiej po tra-
sie pokazanej na rys. 3 

Pokonany dystans [km] 128 
Maksymalna prędkość [km/h] 63,2 
Czas przejazdu [min] 272,3 
Średnia prędkość [km/h] 28,2 
Średnia prędkość w ruchu [km/h] 34,0 
 

Energia zużyta w czasie całego cyklu: 
kWh -13,13 
kWh+ (energia odzyskana /hamowanie) 4,28 
kWh- (całkowite zużycie energii) -17,41 
  

Zużycie energii na 100 km [kWh] -10,26 
Teoretyczny zasięg [km] 146 
 

Jazda mieszana, trasa Tychy – Gliwice, pręd-
kość do 70 km/h 
 

Pokonany dystans [km] 32 
Maksymalna prędkość [km/h] 70 
Czas przejazdu [min] 46,3 
Średnia prędkość [km/h] 41,5 
 

Energia zużyta w czasie całego cyklu: 
kWh -3,405 
kWh+ 0,333 
kWh- -3,738 
 

Zużycie energii na 100 km [kWh] -10,64 
Teoretyczny zasięg [km] 141 
 

Jazda mieszana, trasa Gliwice – Sosnowiec, 
prędkość do 90 km/h 
 

Pokonany dystans [km] 39 
Maksymalna prędkość [km/h] 90 
Czas przejazdu [min] 33,2 
Średnia prędkość [km/h] 70,5 
  

Energia zużyta w czasie całego cyklu: 
kWh -5,007 
kWh+ 0,134 
kWh- -5,141 
  

Zużycie energii na 100 km [kWh] -12,84 
Teoretyczny zasięg [km] 116,8 
 

Jazda pozamiejska – DTŚ, prędkość do 50 km/h 
 

 
Rys. 6. Trasa pokonana w ramach badań eks-
ploatacyjnych – jazda pozamiejska (Drogowa 
Trasa Średnicowa) z niską prędkością 

Pokonany dystans [km] 88,9 
Maksymalna prędkość [km/h] 65,7 
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Czas przejazdu [min] 109,5 
Średnia prędkość [km/h] 47,8 
Średnia prędkość w ruchu [km/h] 50,3 
 

Energia zużyta w czasie całego cyklu: 
kWh -7,655 
kWh+ 0,726 
kWh- -8,381 
  

Zużycie energii na 100 km [kWh] -8,61 
Teoretyczny zasięg [km] 174 

4.  Podsumowanie 

Dzięki zastosowaniu w zestawach elektryfika-
cyjnych E-Kit wysokosprawnego silnika elek-
trycznego IPMSM, zasilanego z nowoczesnego 
falownika energoelektronicznego, udało się 
skonstruować napęd pojazdu elektrycznego 
o wysokiej sprawności (rys. 7). Wysoka spraw-
ność napędu E-Kit powoduje, że przy zastoso-
waniu baterii trakcyjnej o stosunkowo niedużej 
pojemności 15 kWh, zasięg jazdy zelektryfiko-
wanego samochodu osobowego przekracza 
znacznie 100 km, niezależnie od tego czy sa-
mochód jest użytkowany w ruchu miejskim czy 
na pozamiejskich trasach szybkiego ruchu. 

 
Rys. 7. Mapa sprawności napędu E-Kit (spraw-
ność wypadkowa silnika elektrycznego IPMSM 
i falownika energoelektronicznego) 

W jeździe mieszanej, tzn. częściowo po mieście 
i częściowo na trasach pozamiejskich, osiągany 
zasięg jazdy samochodem osobowym z napę-
dem E-Kit wynosi przeciętnie ok. 120 km przy 
prędkości jazdy ok. 90 km/h oraz 140 km przy 
prędkości 70 km/h. Zużycie energii wyniosło 
w trakcie tych badań odpowiednio 12.84 lub 
10.64 kWh na 100 km. Przy założonej cenie 
energii elektrycznej 0.35 zł za 1 kWh, koszt 
przejechania samochodem osobowym z napę-
dem E-Kit odcinka 100 km w cyklu mieszanym 
nie przekracza 4.5 zł.  

W warunkach oszczędnej, wolnej jazdy poza-
miejskiej z prędkością do ok. 50 km/h, uzy-
skano zasięg jazdy ponad 170 km. Tak wolna 
jazda w terenie pozamiejskim jest mało realna, 
jednak ten test pozwolił określić teoretyczny 
zasięg zelektryfikowanego pojazdu, np. w razie 
konieczności jego przetransportowania do in-
nego miasta. 
Aktualnie realizowane są badania zasięgu jazdy 
samochodem osobowym z napędem E-Kit zgo-
dnie z wymaganiami testów NDEC (New Euro-
pean Driving Cycle). 
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