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PROBLEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ I 

TERMICZNĄ PRZYKŁADOWEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO 

 
PROBLEMS OF ELECTRICITY AND THERMAL MANAGEMENT OF AN 

EXEMPLARY ELECTRIC VEHICLE 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystykę pracy i bilans energii systemu ogrzewania i chło-
dzenia samochodu elektrycznego Renault ZOE. W pojeździe tym zastosowano rozwiązanie powietrznego 
systemu chłodzenia opartego na sterowanej pompie ciepła, która może pracować jako układ chłodzący  
i podgrzewający. W prezentowanej pracy przedstawiono schemat tego rozwiązania oraz przeprowadzono ana-
lizę jego pracy i zużycia energii ze szczególnym uwzględnieniem pompy ciepła w czasie nagrzewania po-
jazdu. W ramach tych badań przeprowadzono również test trybu awaryjnego, gdy stan naładowania akumula-
tora trakcyjnego osiągnął minimalną wartość pojemności.  
 

Abstract: The article presents the work characteristics and energy balance of the Renault ZOE electric car 
heating and cooling system. The vehicle uses an innovative solution for an air-based cooling system based on a 
controlled heat pump that can work as a cooling and heating system. The presented work presents a diagram of 
this solution and an analysis of its operation and energy consumption with particular emphasis on the heat 
pump during the heating up of the vehicle. As part of these tests, an emergency mode test was also carried out 
when the state of charge of the traction battery reached the minimum value of the capacity. 
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1. Wstęp 
 

Zwiększająca się popularność pojazdów elek-
trycznych wpływa na coraz to większy rozwój 
systemów używanych w tych pojazdach. Obec-
nie najwięcej uwagi skupia się na elementach 
bezpośrednio związanych z napędem elektrycz-
nym, czyli silnik, falownik i magazyn energii, 
który składa się z wydajnych ogniw akumula-
tora. Jednak wydajna praca tych systemów nie 
jest możliwa bez odpowiedniego układu ogrze-
wania/chłodzenia. W tradycyjnych pojazdach 
wykorzystujących silnik spalinowy, system 
ogrzewania wykorzystuje ciepło powstałe  
w wyniku procesu spalania. W silniku spalino-
wym do napędu wykorzystywana jest tylko 
cześć energii 30-40%, pozostała część jako 
zbędny nadmiar ciepła jest odprowadzana przez 
układy wydechowy i chłodzący. W ograni-
czonym zakresie część nadmiarowego ciepła 
wykorzystywana m.in. do ogrzewania kabiny 
pojazdu. Wykorzystanie ciepła nie ma w tym 
wypadku żadnego wpływu na zasięg pojaz-
du[6]. W pojeździe elektrycznym natomiast ele-
menty układu napędowego, takie jak silnik 
elektryczny, czy akumulator w związku z wy-
soką wydajnością, wydzielają zbyt mało ciepła,  

 
 

które mogłoby posłużyć do ogrzewania kabiny, 
tak więc wytwarzanie ciepła musi pochodzić  
z innych źródeł. Najczęstszym rozwiązaniem 
jest wysokonapięciowy system grzejny oparty 
na konwencjonalnej nagrzewnicy lub ce-
ramicznych modułach PTC. Jednak wytwarzane 
w ten sposób ciepło wiąże się z dodatkowym 
zużyciem energii elektrycznej pobieranej 
z akumulatora trakcyjnego przez co zasięg po-
jazdu elektrycznego może się zmniejszyć nawet 
o 40-50%. Dlatego odpowiednie zarządzanie 
termiczne pojazdu elektrycznego ma bardzo 
duży wpływ na wydajność silnika elektrycz-
nego i baterii, co bezpośrednio wpływa na za-
sięg pojazdu. Dlatego niezbędne jest więc od-
powiednie zarządzanie termiczne podzespołów 
pojazdu dla efektywnej ich pracy w szerokim 
zakresie temperatur [1,2,3]. Korzyści płynące  
z zarządzania termicznego, to przede wszyst-
kim: 
• zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 

systemu napędowego, zmniejszenie strat 
układu napędowego w niskich temperatu-
rach, 
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• podniesienie wydajności silnika poprzez 
efektywne chłodzenie silnika elektrycznego, 

• zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa ( np. 
klimatyzacja kabiny czy rozmrażanie szyby 
przedniej) 

• utrzymanie wysokiej wydajności i parame-
trów ogniw akumulatora w szerokim zakre-
sie temperatur. 
Mimo iż producenci ogniw w ostatnich la-

tach bardzo intensywnie pracują nad poprawą 
wydajności akumulatorów trakcyjnych pojaz-
dów elektrycznych, to wciąż ich wydajność jest 
uzależniona od temperatury pracy, która ma 
bezpośredni wpływ na: 
• pojemność ogniwa: akumulator, który pra-

cuje w niskiej temperaturze (poniżej 5°C), 
nie dysponuje swoją znamionową pojemno-
ścią całkowitą, co bezpośrednio wpływa na 
skrócenie zasięgu pojazdu, 

• moc ogniwa: za zimny lub przegrzany aku-
mulator nie dostarcza całkowitej energii 
elektrycznej do silnika, co skutkuje słab-
szym przyspieszaniem pojazdu. Akumula-
tory trakcyjne są bardzo wrażliwe na zmiany 
temperatur, więc wymagają odpowiednich 
systemów ogrzewania/chłodzenia [5], 

• czas ładowania ogniwa: zbyt zimny akumu-
lator nie może być ładowany wysokim prą-
dem, przez co wydłuża się czas ładowania 
[4]. 
Obecnie na rynku producenci pojazdów 

elektrycznych oferują kila rozwiązań systemów 
ogrzewania/chłodzenia. Najczęstszym rozwią-
zaniem, stosowanym w pojazdach Tesli, Nis-
sana oraz Chevroleta jest układ wykorzystujący 
wodny system ogrzewania. Nowością jest roz-
wiązanie stosowane w samochodzie marki Re-
nault ZOE, który do ogrzewania i chłodzenia 
kabiny pasażerskiej oraz baterii wykorzystuje 
powietrze nagrzewane przez pompę ciepła 
współpracującą z odpowiednio sterowanymi 
modułami PTC. Z uwagi na nowatorski cha-
rakter tego rozwiązania autorzy postanowili 
szczegółowo ocenić to rozwiązanie. W niniej-
szej publikacji autorzy przedstawili wyniki ba-
dania tego systemu. 

2. Cel i obiekt badań 

W celu weryfikacji metod sterowania ogrze-
waniem przeprowadzono testy systemu grzew-
czego pojazdu Renault ZOE w różnych waru-
nkach drogowych. Pojazd Renault ZOE jest 
jednym z niewielu pojazdów elektrycznych, 
które oprócz klimatyzacji wykorzystuje również 

pompę ciepła. Pompa ciepła w tym pojeździe to 
odwracalny system klimatyzacji. 

 
 

Rys. 1. System ogrzewania pojazdu Renault 

ZOE: 1 – skraplacz zewnętrzny / parownik, 2 – 

sprężarka elektryczna, 3 – akumulator, 4 – kon-

densator wewnętrzny, 5 – parownik kabiny pa-

sażerskiej, 6 – rura wylotowa, 7 – sterownik 

klimatyzacji (ECU), 8 – sterownik pompy ciepła 

(ECU) [4] 
 

a)    

b)   
Rys. 2. Ogrzewanie i chłodzenie kabiny pasa-

żerskiej przy pomocy pompy ciepła [4] 
 

Na powyższym schemacie przedstawiono 
zasadę działania pompy ciepła, która ogrzewa 
kabinę pasażerską w warunkach niskiej tempe-
ratury otoczenia. System ten pozwala zminima-
lizować pobór energii z akumulatora trakcyj-
nego. Podczas schładzania kabiny pasażerskiej 
system działa jak konwencjonalny układ kli-
matyzacji, zapewniając komfort w trakcie jazdy 
kierowcy i pasażerom.  
Obieg klimatyzacji oraz pompy chłodzenia po-
siada 3 obwody (rysunek 1.21.), z których: 
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• 1– odpowiada za chłodzenie i osuszanie 
powietrza docierającego do kabiny pa-
sażerskiej 

• 2- odpowiada za ogrzewanie kabiny pa-
sażerskiej 

• 3- odpowiada za ogrzewanie/chłodzenie 
akumulatora trakcyjnego 

 
Rys. 3. Obieg klimatyzacji i pompy ciepła [4] 
 

3.Wyniki badań 
 

W pierwszej kolejności wykonano pomiar zu-
życia energii wentylatora systemu wentylacji 
kabiny pasażerskiej. W tym celu zmierzono 
prąd i napięcie wentylatora na poszczególnych 
biegach. 
 

 
 
Rys. 4.  Zapotrzebowanie energetyczne wenty-

latora na różnych biegach 
 

Do określenia zużycia energii w cyklu jezdnym 
wykonano próbę przejazdu w cyklu mieszanym, 
gdzie badano przebieg zużycia energii 
potrzebnej na ogrzanie pojazdu przy różnych 
prędkościach jazdy od 0 km/h do 135km/h. 
Czas trwania całego cyklu wyniósł 38 minut. 
Test przeprowadzony został w temperaturze 
otoczenia 5°C, a temperatura systemu ogrzewa-
nia została ustawiona na 22°C (rys.5). W pierw-
szej fazie cyklu (zaraz po uruchomieniu) system 
ogrzewania rozpoczął fazę nagrzewania kabiny 
co zwiększyło znacznie moc zużywaną przez 
sprężarkę klimatyzacji, która w tej fazie zwięk-
szała się od wartości 600W do wartości prawie 
650W. Po około 100 sekund nastąpiło wstępne 

ogrzanie kabiny i system ogrzewania zreduko-
wał moc sprężarki do ok. 550W.   
Na uwagę zasługuje dalszy przebieg cyklu, na 
którym można zaobserwować iż wraz ze wzro-
stem prędkości pojazdu system ogrzewania 
zwiększał pobór mocy ze sprężarki pompy cie-
pła. Jednak w czasie całego cyklu widać ten-
dencję do obniżania mocy sprężarki wraz 
z upływem czasu, co wynika z ciągłego dogrze-
wania się wnętrza pojazdu i mniejszego zapo-
trzebowania na ciepło potrzebne do utrzymania 
zadanej temperatury. Po upływie około 38 mi-
nut pobór mocy zmniejszył się nawet do 450W.  
 

 
Rys. 5. Zależność poboru mocy przez sprężarkę 

klimatyzacji w stosunku do prędkości pojazdu 
 

Kolejnym bardzo istotnym badaniem było prze-
prowadzenie testu ogrzewania magazynu ener-
gii ciepłem dostarczanym przez pompę ciepła. 
W tym celu wykonano przejazd testowy po 
autostradzie z prędkością 90km/h, przy tempe-
raturze otoczenia wynoszącej -8°C. Celem tych 
badań było dokładne zaobserwowanie procesu 
ogrzewania baterii pojazdu w warunkach dodat-
kowego ogrzewania wnętrza pojazdu. Zada-
niem systemu zarządzającego ogrzewaniem jest 
zachowanie kompromisu pomiędzy wydajną 
pracą baterii, a komfortem wnętrza kabiny pa-
sażerskiej. Po przeprowadzeniu testu przy wyłą-
czonym systemie ogrzewania kabiny zaobser-
wowano, iż system ogrzewania, który odpowie-
da za utrzymanie akumulatora trakcyjnego 
w optymalnej temperaturze, nie działał w mo-
mencie, gdy ogrzewanie kabiny było wy-
łączone. Jak widać na rys.6 temperatura aku-
mulatora trakcyjnego przy uruchomieniu po-
jazdu wynosiła 5°C i utrzymywała się na tym 
poziomie do 12 minuty, po czym urosła do 6°C. 
Wzrost temperatury akumulatora nastąpił za 
sprawą nagrzewania się ogniw pod obciążeniem 
wynikającym z pracy układu napędowego 
utrzymującego prędkość pojazdu wynoszącą 
ok. 90km/h. W drugiej próbie przeprowadzono 
taki sam test w tych samych warunkach, czyli 
przejazd testowy po autostradzie z prędkością 
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90km/h, przy temperaturze otoczenia wynoszą-
cej -8°C.   

 

 
Rys. 6. Przyrost temperatury akumulatora trak-

cyjnego podczas jazdy z włączonym ogrzewa-

niem kabiny i bez ogrzewania kabiny 
 

Jednak włączając ogrzewanie podczas bardzo 
niskiej temperatury, nie tylko ogrzewamy ka-
binę pasażerską do temperatury, która umoż-
liwia komfortową podróż, ale także system 
ogrzewania doprowadza ciepło do akumulatora, 
w celu jego ogrzania, zapewniając mu opty-
malne warunki pracy. W pojeździe Renault 
ZOE w trakcie uruchomienia odnotowano tem-
peraturę akumulatora trakcyjnego wynoszącą 
7°C. Jak widać na rysunku po upływie ok. 30 
minut temperatura ogniw akumulatora wzrosła 
do 10°C. Podczas tej samej próby odczytywano 
również zużycie energii układu ogrzewania. 
W pierwszej próbie jazdy bez ogrzewania włą-
czony był tylko wentylator przez co zużycie 
energii w tym trybie jest pomijalnie małe. Na-
tomiast podczas drugiego przejazdu (rys.7) po 
włączeniu ogrzewania zużycie energii sprężarki 
klimatyzacji w trakcie nagrzewania kabiny przy 
temperaturze otoczenia -8°C wzrosło aż do 
1800W (obszarze zaznaczonym na czerwono). 

 

 
Rys. 7. Zużycie mocy sprężarki podczas jazdy 

z włączonym ogrzewaniem kabiny w trybie 

normalnym i trybie awaryjnym 

 

 W drugiej fazie nagrzewania, gdy w kabinie 
pasażerskiej temperatura osiągnęła wartość za-
daną przez kierowcę, wówczas nastąpiła stabili-
zacja poboru mocy przy ok. 1500W (obszar za-
znaczony na zielono). Po upływie ok. 31 minut 
jazdy po autostradzie nastąpiło prawie całko-
wite rozładowanie akumulatora trakcyjnego do 
takiego poziomu, że system nadrzędny ECU 
odpowiedzialny również za sterowanie ogrze-
waniem wyłączył na chwilę sprężarkę. Nastę-
pnie po chwili ponownie uruchomił sprężarkę  
w trybie maksymalnego ograniczenia mocy do 
ok. 150W (obszar zaznaczonym kolorem nie-
bieskim). Takie ograniczenie pobieranej mocy 
przez system ogrzewania ma za zadanie maksy-
malnie ograniczyć zużycie energii pobieranej  
z akumulatora trakcyjnego, by pojazd mógł 
uzyskać jak największy zasięg. Jest to tzw. tryb 
awaryjny, gdzie największym priorytetem jest 
dojazd do najbliższego punktu ładowania nawet 
kosztem obniżenia temperatury w kabinie pasa-
żerskiej. Kolejnym krokiem awaryjnego trybu 
jazdy jest ograniczenie mocy silnika. Ostatnim 
krokiem przed całkowitym wyłączeniem 
pojazdu jest ograniczenie prędkości, która w 
czasie jazdy jest powoli ograniczana do 
momentu aż spadnie do kilku kilometrów na 
godzinę. W takim momencie pojazd już nie 
nadaje się do dalszej jazdy. 

4. Wnioski 

Jak widać zarządzanie energią w pojazdach 
elektrycznych jest bardzo istotne. Producenci 
chcąc zachować przewagę nad konkurencją sto-
sują w swoich pojazdach coraz to bardziej wy-
dajne silniki elektryczne, systemy sterowania 
i magazynowania energii. Żywotność i wydaj-
ność magazynu energii w postaci ogniw 
akumulatora głównie zależy od liczby cykli ła-
dowania oraz temperatury pracy. Ogniwa  li-
towo-jonowe pracują wydajnie tylko w ogra-
niczonym zakresie temperatury i obciążenia. Od 
tego zakresu zależy przede wszystkim żywo-
tność danej baterii, dla której przekroczenie 
temperatury może znacząco obniżyć jej pojem-
ność lub doprowadzić do uszkodzenia. Dlatego 
niezwykle istotne jest, aby utrzymywać tempe-
raturę ogniwa w określonym zakresie tempe-
ratur. Można przyjąć, że dla większości ogniw 
litowo - jonowych, dopuszczalna temperatura 
ich pracy znajduje się w zakresie 15°C – 50°C. 
Poniżej tego zakresu bateria pracuje już z ogra-
niczoną wydajnością. Natomiast przekroczenie 
tego zakresu temperatur może doprowadzić do 
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uszkodzenia ogniwa. Z tego powodu produ-
cenci pojazdu dbają o system chłodzenia, który 
jest odpowiednio dobrany do danego typu ogni-
wa i maksymalnego natężenia prądu. Jednak 
dobranie odpowiedniego systemu chłodzenia 
i opracowanie strategii sterowania nie jest pro-
stym zadaniem. Z uwagi na to, iż w pojeździe 
Renault ZOE zainstalowany jest silnik o niezbyt 
dużej mocy wynoszącej 66kW to powietrzny 
system chłodzenia jest wystarczający do chło-
dzenia ogniw akumulatora. W innych pojazdach 
wyposażonych w silniki elektryczne o większej 
mocy powietrzny system chłodzenia może być 
już niewystarczający.  
Stąd znalezienie prawidłowego rozwiązania 
problemu chłodzenia nowoczesnych ogniw, 
wymaga uwzględnienia specyfiki działania 
elementów wchodzących w skład całego sys-
temu, czyli maksymalnej mocy silnika elek-
trycznego oraz typu i rozmieszczenia baterii 
akumulatorów. Kolejnym ważnym aspektem 
jest sposób sterowania systemu chłodzenia tak 
żeby nie dopuścić do przeciążenia ogniw lub 
zbyt głębokiego rozładowania. Jak widać na 
podstawie przeprowadzonych testów, awaryjny 
tryb jazdy w obecnie produkowanych samo-
chodach elektrycznych jest bardzo inteligentny. 
Na bieżąco monitoruje stan naładowania ogniw. 
W momencie, gdy stan naładowania akumula-
tora trakcyjnego osiąga wartość minimalną to 
system sterowania nie wyłącza całkowicie za-
silania pojazdu, co byłoby niebezpieczne np.  
w czasie jazdy autostradą, przejazdu przez prze-
jazd kolejowy lub skrzyżowanie. System stero-
wania jedynie bardzo powoli i stopniowo ogra-
nicza maksymalną prędkość pojazdu, tak aby 
dać szanse kierowcy znaleźć bezpieczne miej-
sce, w którym będzie można doładować pojazd. 
To pokazuje, że pojazdy elektryczne są bardzo 
inteligentne i bezpieczne. Poszczególne stany 
trybu awaryjnego, w których ogranicza się moc 
ogrzewania, moc silnika i ostatecznie maksy-
malną prędkość pojazdu, pozwalają kierowcy  
w miarę wcześnie przygotować się do awaryj-
nego zatrzymania pojazdu. 
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