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DOŚWIADCZENIA Z EKSPLOATACJI SAMOCHODÓW 

ELEKTRYCZNYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

USING ELECTRIC CARS  - COMMERCIAL PRACTICE 
 
Streszczenie: Samochody i pojazdy z napędem elektrycznym, są kolejnym krokiem cywilizacyjnym czło-
wieka w rozwoju transportu indywidualnego. Warto nadmienić, że pierwsze rekordy prędkości, czy też przeje-
chanej odległości, sięgają początków XIX wieku i należą do pojazdów z napędem elektrycznym. Jednak ów-
czesny poziom rozwoju elektrotechniki, przy równoczesnym dynamicznym rozwoju silników spalinowych 
sprawił, że samochody z napędem elektrycznym zostały odstawione na „boczne tory” i musiały czekać na 
lepsze czasy. W niniejszym artykule przedstawiono i omówiono kilka aspektów związanych z użytkowaniem 
sa-mochodów z napędem elektrycznym. Przedstawiono wyniki pomiarów z kilku przejazdów związanych z 
bie-żącą działalnością instytutu KOMEL. W podsumowaniu końcowym zaprezentowano najważniejsze 
korzyści ekonomiczne, jakie można uzyskać systematycznie stosując auta elektryczne. 
  
Abstract: Cars and vehicles utilizing electric drives are another of human civilization steps in the history of 
individual means of transport. It is worth noting that earliest speed records or distance records  originate in the 
beginnings of 19th century and belong to vehicles with electric drives. However, the contemporary electrical 
engineering know-how and simultaneous rapid development of internal combustion engines caused the electric 
cars to be set aside; the idea had to await better times. Several aspects of using cars with electric drives are 
presented and discussed in this paper. Measurement results from several drives are given – they are related to 
ongoing activities of the KOMEL Institute. The most important economic advantages arising from systematic 
use of electric cars are listed in the conclusions. 

Słowa kluczowe: napęd elektryczny, pojazdy elektryczne, silnik z magnesami trwałymi, transport bezemisyjny,   

Keywords: electric drive, electric vehicles, permanent magnet synchronous motor, non-emission transport.

1. Wstęp 

Na przestrzeni ostatnich miesięcy samochody  
z napędem elektrycznym zaczęły wzbudzać og-
romne zainteresowanie. Dzieje się tak nie tylko 
w Polsce, ale również, a może przede wszyst-
kim w Europie, gdzie ich upowszechnienie jest 
jednak większe niż w kraju nad Wisłą. Sam 
pomysł na zastosowanie napędu elektrycznego 
w pojazdach nie jest nowy. Już w latach 30-
tych XIX wieku Robert Anderson zbudował 
pierwszy powóz z napędem elektrycznym. Da-
lej pojazdy elektryczne, do czasu rozkwitu sil-
ników spalinowych, rozwijały się dość dyna-
micznie. Pojazdy elektryczne biły wiele rekor-
dów prędkości i długości przebytych tras. Jed-
nym z najbardziej godnych uwagi wydarzeń 
tamtych cza-sów było przekroczenie bariery 
prędkości 100 km/h przez Camille Jenatzy, 
które zrealizowano 29 kwietnia 1899 [1]. Zalety 
użytkowania samochodów i pojazdów o napę-
dzie elektrycznym można zgeneralizować i po-
dzielić na cztery główne grupy: techniczne, 
ekonomiczne, użytkowe oraz ekologiczne. Wa-
dą, o której nie można oczywiście przy tym 
zapomnieć jest koszt inwestycji, czyli cena  

 
 

zakupu samochodu o napędzie elektrycznym. 
Warto tu zaznaczyć, że napęd elektryczny nie 
jest kosztowny, ale bardzo kosztowny jest 
zakup magazynu energii elektrycznej (bateria 
akumulatorów). Jednak można zaobserwować, 
że wraz ze wzrostem zainteresowania takimi 
samochodami oraz wielkością ich sprzedaży, 
ceny baterii, a tym samym samochodów 
elektrycznych, systematycznie maleją.  
 

Zalety techniczne.  
Samochód z napędem elektrycznym nie potrze-
buje obsługi w zakresie m.in. wymiany oleju, 
filtrów, dużych ilości płynów chłodniczych,  
a okresy pomiędzy wymianami klocków, tarcz 
hamulcowych oraz płynów hydraulicznych są 
znacznie dłuższe. Większość urządzeń jest 
elektryczna, np. pompa wspomagania układu 
kierowniczego, co dodatkowo upraszcza spra-
wy związane z eksploatacją i serwisowaniem. 
 

Zalety ekonomiczne.  
To zagadnienie zostanie szerzej omówione  
w dalszej części artykułu, ale średnio można 
przyjąć, że koszt przejechania 1 km samocho-
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dem elektrycznym w porównaniu do samo-
chodu z silnikiem spalinowym jest jak ok. 1:4,  
a nawet 1:6. Proporcja ta może się różnić, m.in. 
od stylu jazdy, miejsca użytkowania oraz spo-
sobu używania, np. w okresie zimowym wnę-
trze samochodu wymaga ogrzewania, które  
w przypadku silnika spalinowego jest ciepłem 
odpadowym. W przypadku samochodu elektry-
cznego, energia do ogrzewania pochodzi z głó-
wnego źródła zasilania, co w sposób istotny 
skraca zasięg samochodu, a tym samym zwię-
ksza koszty przejechania 1 km. 
 

Zalety użytkowe (praktyczne). 
Jazda samochodem elektrycznym jest bardzo 
przyjemna. Nie przenoszą się drgania mechani-
czne do wnętrza pojazdu, co w przypadku sil-
nika spalinowego jest bardzo powszechne, ja-
zda odbywa się w sposób płynny. Ruszanie sa-
mochodem elektrycznym jest dynamiczne oraz 
w zasadzie jest zupełny brak hałasu (nie licząc 
hałasu zewnętrznego, np. opon). Jazda samo-
chodem z napędem elektrycznym uwidacznia 
swoje zalety szczególnie w warunkach miejs-
kich i korkach ulicznych, gdzie występuje ko-
nieczność ciągłego powolnego ruszania i hamo-
wania. 
 

Zalety ekologiczne.  
To zagadnienie wzbudza wiele emocji, głównie 
w Polsce, gdzie ponad 90% energii elektrycznej 
pochodzi ze spalania paliw kopalnych, głównie 
węgla. Otóż niezależnie z jakiego źródła energii 
elektrycznej skorzystamy, to niepodważalnym 
faktem jest to, że proces przetwarzania energii 
elektrycznej na mechaniczną w pojazdach  
z napędem elektrycznym odbywa się w 100%  
w sposób bezemisyjny i na pewno lokalnie eko-
logicznie. To powoduje, że samochody ele-
ktryczne można śmiało nazwać samochodami 
ekologicznymi. Dodatkowym aspektem związa-
nym z ekologią, są zdecydowanie dłuższe okre-
sy pomiędzy przeglądami, np. układu hamul-
cowego oraz wymianą tarcz i klocków, brak 
wymiany oleju i innych płynów, co opisano  
w aspekcie zalet technicznych. 

2. Napędy elektryczne 

Do napędu pojazdów elektrycznych można za-
stosować silniki szeregowe prądu stałego, sil-
niki asynchroniczne z klatką aluminiową lub 
silniki asynchroniczne wyższej sprawności  
z klatką miedzianą oraz silniki z magnesami 
trwałymi. Ze względu na najkorzystniejsze pa-
rametry mechaniczne i eksploatacyjne, do na-

pędów trakcyjnych pojazdów elektrycznych 
często stosowane są silniki z magnesami trwa-
łymi. Maszyny te charakteryzują się [2, 3]: 
� najwyższą sprawnością energetyczną, 
� przy hamowaniu generują energię elektry-

czną w całym zakresie prędkości obroto-
wej, która jest zwracana do akumulatorów, 

� największą gęstością mocy z jednostki 
masy lub objętości, 

� brakiem pierścieni ślizgowych i szczotek. 

3. Najciekawsze wdrożenia związane  
z pojazdami z napędem elektrycznym 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat działalności 
Instytutu KOMEL, opracowano wiele cieka-
wych i praktycznych projektów związanych  
z napędami pojazdów, w których zastosowano 
silni-ki z magnesami trwałymi. Poniżej przed-
stawiono skrót najciekawszych projektów [5].  
 

3.1. Samochód elektryczny Re-Volt 
Napęd składa się z silnika z magnesami trwa-
łymi typu IPM, który współpracuje z przekła-
dnią machaniczną o stałej wartości przełożenia. 
Znamionowa moc silnika wynosi 14.9 kW, przy 
napięciu zasilania z baterii 135 VDC. Prędkość 
maksymalna pojazdu (ograniczona elektroni-
cznie) to 95km/h, a zasięg wynosi do 100 km. 
 

3.2. Elektryczny Fiat Panda i Fiat Fiorino  
W okresie 2011-2013 w KOMEL-u zrealizo-
wano projekt rozwojowy pt.: „Bezemisyjny na-
pęd elektryczny nowej generacji (E-Kit) do sa-
mochodów osobowych i dostawczych o masie 
całkowitej do 3.5 t.”, [6, 7]. W ramach projektu 
opracowano rozwiązanie w pełni elektrycznego 
napędu samochodu osobowego i osobowo-dos-
tawczego, będącego zamiennikiem dla fabry-
cznie montowanych napędów spalinowych.  
Wynikiem projektu są 2 w pełni sprawne i jeż-
dżące prototypy samochodów: osobowy i oso-
bowo-dostawczy. 
Najważniejsze dane silników w napędzie ele-
ktrycznym samochodów Fiata Panda i Fiata 
Fiorino: moc maksymalna 62 kW (Panda), 
84 kW (Fiorino), moment maksym. 180 N m,  
chłodzenie cieczą (identyczne dla obu samo-
chodów). 
 

3.3. Samochód dostawczy Pasagon  
Pod koniec 2012 roku, w Instytucie KOMEL 
opracowano napęd hybrydowy do samochodu 
dostawczego Pasagon [8]. Są to dwa niezale-
żnie działające napędy: elektryczny i spalino-
wy.  Samochód o napędzie elektrycznym osiąga 
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maksymalną prędkość 70 km/h, a jego zasięg 
wynosi 100 km. Moc silnika elektrycznego jest 
równa 70 kW, a moment 520 N m. Zastosowa-
ny silnik jest  chłodzony powietrzem. 
 

3.4. Pojazdy sportowo- rekreacyjne 
Pojazdy wykorzystywane do rekreacyjnego 
przemieszczania się powinny być ciche, ekolo-
giczne i przyjemne (proste) w użytkowaniu. 
Takie założenia spełnia opracowany  
w KOMEL-u napęd elektryczny, który został 
zastosowany w wielu aplikacjach praktycznych 
[9]. Pojazdy te cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem. Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono 
przykłady takich pojazdów [19].  
 

 
Rys. 1. Elektrycznye Buggy 

 

 

Rys. 2. Elektryczny ATV 
 

3.5. Samochód elektryczny „ELV001” 
Samochód powstał, w ramach zawiązanego 
konsorcjum pięciu firm, na zlecenie Agencji 
Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu, przy 
dofinansowaniu w ramach unijnego Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Napęd 
samochodu składa się z 2 silników elek-
trycznych z magnesami trwałymi, chłodzony 
cieczą, o mocy PN/max = 15/30 kW każdy, przy 
napięciu zasilania UDCN = 133 V. Silniki w tym 
projekcie opracowywał i dostarczał KOMEL. 
 

 

3.6. Inne pojazdy z napędem eletrycznym 
W Instytucie KOMEL w sposób ciągły opraco-
wywane są różne napędy elektryczne o regulo-
wanej predkości obrotowej. Tego typu napędy 
stosowane są m.in. w pojazdach typu Elipsa, 
wózkach transportowych, napędach łodzi itp. 
Więcej szczegółów na stronie KOMEL-u [10].  
 

4. Praktyczna eksploatacja samochodów 
elektrycznych 

Pojazdy elektryczne, którymi dysponuje Insty-
tut KOMEL przejechały już dystans ponad 200 
tysięcy kilometrów, co pozwoliło zgromadzić 
szereg doświadczeń i danych z eksploatacji. 

4.1. Trasa nr 1: Sosnowiec – Sosnowiec 

Na rysunku nr 3 zamieszczono trasę jazdy  
w warunkach miejskich zarejestrowaną dla sa-
mochodu osobowo-dostawczego Fiata Fiorino. 

 
Rys. 3. Trasa nr 1 – jazda miejska, Sosnowiec-

Sosnowiec 
 

Był to przejazd w terenie zabudowanym przez 
Sosnowiec, Katowice, Świętochłowice, Cho-
rzów, Bytom, Tarnowskie Góry, Siemianowice 
Śląskie i z powrotem do Sosnowca [11]. Jazdy 
wykonano w czerwcu 2014 r. 
Uzyskano następujące wyniki [11]: 
- dystans 102,5 km, 
- prędkość maks. 63 km/h, średnia 35 km/h, 
- energia pobrana z baterii 13,97 kWh, 
- energia odzyskana 5,63 kWh, 
- całkowita energia zużyta w teście: 19,60 kWh, 
- udział energii odzyskanej ok. 28 %, 
- obliczony zasięg teoretyczny 147 km. 
 

4.2. Trasa nr 2: Tychy – Rytro - Tychy 

Na kolejnym rysunku nr 4 przedstwiono prze-
bieg trasy z jazdy testowej samochodem o na-
pędzie elektrycznym Fiata Panda, która odbyła 
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się w maju 2016 roku. Jazda realizowana była 
w większości poza terenem zabudowanym. 
Pierwszy punkt pomiarowy zanotowano w Ty-
chach, skąd z przerwą na doładowanie w My-
ślenicach, dojechano do Rytra, gdzie corocznie 
odbywa się konferencja Instytutu KOMEL [12]. 
Długość trasy w jedną stronę wynosiła 195 km. 
 

 
Rys. 4. Trasa nr 2 – jazda poza terenem za-

budowanym 
 

Ze względu na projektowany zasięg Fiata Pan-
dy na ok. 150 km [16], trasa o długości 195 km, 
bez dodatkowego doładowania, nie jest mo-
żliwa do przejechania. Z uprzejmości Burmi-
strza Myślenic, uzyskalismy zgodę na dołado-
wanie samochodów elektrycznych z miejscowe-
go miejskiego „gniazdka”. Gniazda do łado-
wania znajdowały się tuż przy samym Rynku  
w Myślenicach.  
Zanotowano następujące zużycia energii:  
a) Trasa Tychy -> Myślenice,  
- odległość 98 km,  
- zużycie całkowite ok. 11.1 kWh, 
- zużycie jednostkowe ok. 113 Wh/km. 
b) Trasa Myślenice -> Rytro, 
- odległość 97 km,  
- zużycie całkowite ok. 9.3 kWh, 
- zużycie jednostkowe ok. 96 Wh/km. 
c) Trasa Rytro -> Myślenice, 
- odległość 96 km,  
- zużycie całkowite ok. 9.0 kWh, 
- zużycie jednostkowe ok. 93 Wh/km. 
d) Trasa Myślenice -> Tychy, 
- odległość 97 km,  
- zużycie całkowite ok. 10.1 kWh, 
- zużycie jednostkowe ok. 104 Wh/km. 
 

Wysokość nad poziomem morza [13]:  
- Tychy, 259 m, 
- Myślenice, 304 m, 
- Rytro, 377 m. 
 

Na rysunku 5 przedstawiono pamiątkową foto-
grafię z postoju i ładowania 2 samochodów ele-
ktrycznych KOMEL podczas przejazdu na kon-
ferencję w Rytrze. 
 

 
Rys. 5. Ładowanie samochodów tuż przy rynku 

w Myślenicach 
 

Ze względu na przepiękną pogodę i uzyskaną 
od miejscowej Straży Miejskiej zgody wjazdu 
na Rynek, wykonano ciekawą fotografię, którą 
zaprezentowano na rysunku 6. 

 
Rys. 6. Pamiątkowa fotografia na rynku w My-

ślenicach 
 

4.3. Trasa nr 3: Tychy – Zakopane - Tychy 

Rysunek nr 7 przedstwia przebieg trasy z jazdy 
testowej samochodem o napędzie elektrycznym 
Fiata Fiorino, która odbyła się w październiku 
2016 roku. Przejazd wykonano w większości 
poza terenem zabudowanym na trasie o różnych 
poziomach wzniesień o długo-ści ok. 170 km. 
Trasę rozpoczęto w Tychach, a nastepnie, podo-
bnie jak w trasie nr 2, zrobiono przerwę na 
doładowanie baterii w Myślenicach. Ponieważ 
zasięg teoretyczny Fiata Fiorino wynosi ok.  
160 km [11], nie było mowy o przejechaniu 
zakładanego odcinka drogi bez dodatkowego 
ładowania akumulatorów. Po uzupełnieniu 
energii elektrycznej, bezproblemowo dojechano 
do Zakopanego, gdzie na konferencji SEM-
TRAK wygłoszono artykuł naukowy [14]. 
 

Tychy 

Rytro 



Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2017 (114) 
 

 

235

 
Rys. 7. Trasa nr 3 – przejazd do Zakopanego 
 

Na rysunku 8 przedstawiono fotografię z pos-
toju i ładowania Fiata Fiorino w drodze do  Za-
kopanego. 
 

Wysokość nad poziomem morza [13]:  
- Tychy, 259 m, 
- Myślenice, 304 m, 
- Zakopane, 819 m. 
 

 
Rys. 8. Ładowanie Fiorino w Myślenicach 
 

Zanotowano nastepujące zużycia energii:  
a) Trasa Tychy -> Myślenice,  
- odległość 94 km,  
- zużycie całkowite ok. 15.0 kWh, 
- zużycie jednostkowe ok. 160 Wh/km. 
b) Trasa Myślenice -> Zakopane, 
- odległość 76 km,  
- zużycie całkowite ok. 12.8 kWh, 
- zużycie jednostkowe ok. 168 Wh/km. 
c) Trasa Zakopane -> Myślenice, 

- odległość 76 km,  
- zużycie całkowite ok. 8.2 kWh, 
- zużycie jednostkowe ok. 108 Wh/km. 
d) Trasa Myślenice -> Tychy, 
- odległość 94 km,  
- zużycie całkowite ok. 12.6 kWh, 
- zużycie jednostkowe ok. 134 Wh/km. 

4.4. Trasa nr 4: Tychy – Kraków - Tychy 

Dnia 28.11.2016 roku na terenie AGH w Kra-
kowie odbyło się XI Forum Nowej Gospodarki, 
pt.: „Lokalna energia 2016”. Podczas tej im-
prezy podpisano oficjalnie list intencyjny o ut-
worzeniu klastra: „Polski Autobus Elektry-
czny – łańcuch dostaw dla elektromobil-
ności”, którego członkiem jest również Instytut 
KOMEL [15]. 
Jak przystało na zwolenników i promotorów 
elektromobilności na forum członków Klastra, 
przedstawiciele Instytutu KOMEL pojechali sa-
mochodami elektrycznymi. Na rysunku 9 
przedstawiono przebieg trasy dla Fiata Fiorino.  
Trasę rozpoczęto w Tychach, a zakończono  
w Krakowie, przy budynkach AGH, gdzie 
podłączono ładowanie akumulatorów.  
 

 
Rys. 9. Trasa nr 4 – przejazd do Krakowa 
 

W przerwie konferencyjnej odbył się specjalny 
pokaz samochodów elektrycznych, skierowany 
do V-ce Ministra Energii, p. Michała Kurtyki. 
Na rysunku 10 przedstawiono fotografię  
z postoju i ładowania Fiata Fiorino oraz Fiata 
Pandy, a przy samochodach Pan Minister. 
 

 
Rys. 10. Postój w AGH w Krakowie 
 

Tychy 

Zakopane 

Tychy 

Kraków 
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Po przejechaniu całej trasy, dla fiata Fiorino, 
zanotowano następujące zużycia energii *):  
a) Trasa Tychy -> Kraków,  
- odległość 79 km,  
- zużycie całkowite ok. 15.2 kWh, 
- zuzycie jednostkowe ok. 193 Wh/km. 
b) Trasa Kraków -> Tychy, 
- odległość 82 km,  
- zużycie całkowite ok. 13.4 kWh, 
- zużycie jednostkowe ok. 164 Wh/km. 
* - jazda z czasowo włączanym ogrzewaniem. 
 

Wysokość nad poziomem morza [13]:  
- Tychy, 259 m, 
- Kraków, 219 m. 
 

5. Bariery - punkty ładowania 

Pomimo ciągłego rozwoju samochodów elek-
trycznych, nie rozwiązany pozostaje podstawo-
wy problemem, tj. ograniczony zasięg. Samo-
chody, które mogą pokonywać dystanse powy-
żej 200 km na jednym ładowaniu, są jeszcze za 
drogie (ze względu na koszty baterii). Nato-
miast dostępne punkty umożliwiające dołado-
wanie baterii rozwijają się bardzo powoli, co 
skutecznie hamuje sprzedaż samochodów 
elektrycznych. Obecnie najwięcej punktów ła-
dowania udostępniają osoby prywatne lub 
firmy, które pragną w ten sposób „wspomagać” 
ekologiczny transport.  Wprawdzie zdecydowa-
na większość codziennego ruchu odbywa się na 
dystansach nie przekraczających kilkunastu-
kilkudziesięciu kilometrów, gdzie problem 
ograniczonego zasięgu pojazdów nie jest za-
gadnieniem kluczowym, jednak te pojazdy też 
muszą gdzieś uzupełniać energię. O ile dla 
kierowców mieszkających w domach jednoro-
dzinnych nie jest to problemem, to dla miesz-
kańców tzw. „bloków”, które to budynki, ani 
parkingi przed nimi nie są przystosowane do 
ładowania pojazdów elektrycznych, stanowi to 
istotną barierę w upowszechnianiu pojazdów 
elektrycznych. Ponadto większość kierowców 
zwraca uwagę na magiczne słowo „zasięg”, ale 
jednocześnie zapomina o tym, że mały miejski 
samochód wcale nie musi mieć dużego, kilku-
setkilometrowego zasięgu na jednym łado-
waniu. 

 
Rys. 11. Punkty ładowania samochodów elek-

trycznych [17] dostępne w 2006 r. 
 

Na rysunku 11 przedstawiono mapę z 2006 ro-
ku, na której naniesionych jest 61 punktów ła-
dowania, udostępnianych przez miłośników  
i amatorów elektromobilności. 
Dla porównania, na rysunku 12 przedstawiono 
mapę punktów ładowania samochodów, aktu-
alną na rok 2016. Łatwo zauważyć wyraźny 
wzrost, który wyniósł ponad 260%. Jednak 
wartości liczbowe są bezwzględne i nie na-
pawają optymizmem. Na koniec 2016 roku dos-
tępnych punktów ładowania w Polsce, wg [17], 
było tylko 161. Oczywiście z każdym mie-
siącem te dane się zmieniają i liczba punktów 
ładowania wyraźnie rośnie. 

 
Rys. 12. Punkty ładowania samochodów elek-

trycznych [17] dostępne w 2016 r. 
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Pozostaje jednak jeszcze jeden problem odno-
śnie ustandaryzowania przysłowiowych „wty-
czek”. Doskonałym tego przykładem jest nowo 
otwarty punkt ładowania aut elektrycznych 
TESLA w Katowicach. Na rysunku 13 
pokazano próbę podłączenia się do nowego 
punktu ładowania. Jednak ze względu na brak 
ustandaryzowanych systemów ładowania, nie 
udało się „dotankować prądu”. Podobna sy-
tuacja miała miejsce przy próbie ładowania 
pojazdu BMW 3, gdzie mimo iż złącza były 
zgodne mechanicznie, to niestety z powodów 
niezgodności protokołów transmisji pojazd nie 
ładował się. 
 

 
Rys. 13. Nowy punkt ładowania samochodów 

elektrycznych w Katowicach [18] 
 

6. Podsumowanie 

W publikacji zaprezentowano najciekawsze  
i praktyczne aspekty związane z eksploatacją 
samochodów z napędem elektrycznym. Taka 
kontrolowana eksploatacja, w Instytucie 
KOMEL jest już prowadzona od 2010 roku, 
kiedy to w samochodzie osobowym Peugeot 
Partner wymieniono spalinowy układ napędowy 
na elektryczny. W chwili obecnej Instytut 
KOMEL dysponuje i systematycznie eksplo-
atuje kilka pojazdów o napędzie elektrycznym. 
W grupie tej znajdują się 2 samochody oso-
bowe, jeden samochód osobowo-dostawczy  
i jeden samochód dostawczy z napędem hy-
brydowym (spalinowo-elektrycznym). We 
wszystkich pojazdach zastosowano układ na-
pędowy z silnikami z magnesami trwałymi, 
który został zaprojektowany i wykonany w In-
stytucie KOMEL. 
 

Ekonomia napędu elektrycznego 

Od 2010 r. do końca 2016 r., wymienione wy-
żej samochody w sumie przejechały ponad 
204.000 km. W związku z tym, koszt zużytej 
energii elektrycznej na przejechanie takiego 
dystansu wyniosł ok. 13.370 zł, zakładając, że 
1 kWh energii elektrycznej, razem z przesyłem 

kosztuje 50 gr. Dla porównania koszty paliwa 
płynnego do przejechania tego samego dys-
tansu, przy jeździe samochodami z silnikami 
spalinowymi, wyniosłyby ok. 75.420 zł, przy 
założeniu średniej ceny paliwa (benzyna lub 
olej napędowy) na poziomie 5 zł/l (cena paliwa 
uśredniona, gdyż eksploatacja odbywa się już 
kilka lat). Do dodatkowych kosztów związa-
nych z użytkowaniem samochodów spalino-
wych należy dodać również koszty (uśred-
nione), związane z wymianą oleju, filtrów, klo-
cków hamulcowych itp.. Dla całej grupy 4 sa-
mochodów, koszty te oszacowano na poziomie 
5.200 zł. W sumie przejechanie 204.000 km 
używając samochodów z silnikami spalino-
wymi kosztowało by ok. 80.600 zł.  
Reasumując: 
� Koszt przejechania 1 km samochodem z sil-

nikiem spalinowym kosztuje ok. 40 gr/km, 
co daje 40 zł/100 km. 

� Koszt przejechania 1 km autem z napędem 
elektrycznym wynosi ok. 0.066 gr/km, co 
daje 6.6 zł/100 km. 

 

Ekologia napędu elektrycznego 

Podczas przejechanych 204.000 km korzystając 
z napędu spalinowego, wyemitowano by ok.  
9.5 tony CO2 oraz szereg szkodliwych 
związków, m.in. aldehydy, tlenki węgla, tlenki 
azotu, tlenki siarki itd. Podsumowując powyż-
sze można stwierdzić, że korzystanie i eksploa-
tacja samochodów napędzanych elektrycznie 
nie tylko jest praktyczna i wygodna, ale ró-
wnież tania i lokalnie bezemisyjna. Jeżeli do 
tego dodać, że w samochodzie do zasilania 
wykorzystuje się energię z odnawialnych źródeł 
energii (słońce, wiatr, woda), wówczas z pełną 
świadomością można stwierdzić, że każdy 
przejechany kilometr jest w 100% bezemisyjny.  
 

7. Literatura 
[1]. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojazdelektryczny. 
[2]. Bernatt J.: „Obwody elektryczne i magnetyczne 

maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami 

trwałymi”, monografia Komel, Katowice 2010. 
[3]. Glinka T.: „Maszyny elektryczne wzbudzane 

magnesami trwałymi”, wyd. Pol. Śląskiej. Gliwice 
2002 r. 
[4]. Bernatt J., Król E.: „Comparison of Two 

Versions of Electric Motors Used in a Drivetrain of 

an Electric Car”. The 25th World Battery, Hybrid 
and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium & 
Exhibition, EVS-25 Shenzhen, China, Nov. 5-9, 
2010.  



Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2017 (114) 
 

 

238

[5]. Gawron S.: „Wybrane, innowacyjne projekty 

maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi i ich 

praktyczne zastosowania”, Maszyny Elektryczne - 
Zeszyty Problemowe, nr 1/2016 (109), str. 1-10. 
[6]. Rossa R., Białas A.: „Napęd elektryczny e-Kit 

miejskiego pojazdu dostawczego – rozwiązania 

techniczne”, Logistyka nr 6/2014. 
[7]. Rossa R., Król E.: „Regulacja prędkości obro-

towej w napędzie elektrycznym „E-Kit” dedy-

kowanym do elektryfikacji małych samochodów oso-

bowych i dostawczych”, Maszyny Elektryczne - Ze-
szyty Problemowe, nr 4/2012 (97). 
[8]. Król E., Białas A.: „Koncepcja napędu hybry-

dowego przeznaczonego do samochodu dostaw-

czego”, Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe 
nr 1/2012. 
[9]. Król E.: „Silniki synchroniczne w napędach po-

jazdów sportowo-rekreacyjnych”, Maszyny Elek-
tryczne - Zeszyty Problemowe nr 2/2014. 
[10]. www.komel.katowice.pl. 
[11]. Rossa R., Będkowski B., Bernatt J., Meinic-
ke T.: „Badania eksploatacyjne miejskiego samo-

chodu dostawczego z napędem elektrycznym "e-Kit”, 
Logistyka nr 6/2014, str. 9145-9153. 
[12]. http://www.komel.katowice.pl 
[13]. http://www. dateandtime.info/. 
[14]. Bernatt J., Gawron S., Glinka T., Polak A.: 
"Warunki pracy i awaryjność silników indukcyjnych 

Lk450X6 napędzających zespoły trakcyjne EN57", 
Materiały konferencyjne SEMTRAK, Zakopane 13-
15.10.2016. 
[15]. http://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article
/agh-w-klastrze-na-rzecz-rozwoju-
elektromobilnosci/ 
[16]. Rossa R.: „Badania eksploatacyjne samocho-

du osobowego zelektryfikowanego zestawem  

„E-kit””, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektry-
czne Nr 2/2014 (102), str. 151-155. 
[17]. http://www.ecomoto.info. 
[18]. www.facebook.com/KOMEL.Instytut. 
[19]. http://www.eledriveco.pl 
 

Autorzy 
dr inż. Stanisław Gawron 
e-mail: s.gawron@komel.katowice.pl 
dr hab. inż. Jakub Bernatt, prof. KOMEL 
e-mail: dyrekcja@komel.katowice.pl 
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych 
KOMEL, al. Roździeńskiego 188 
40-203 Katowice, tel. +48 (32) 258 20 41 


