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WYBRANE PROTOTYPOWE I STUDIALNE POJAZDY 

HYBRYDOWO-ELEKTRYCZNE 
 

SELECTED PROTOTYPE AND STUDY OF HYBRYD-ELECTRIC VEHICLE 

 
Abstract: The increasing requirements regarding the protection of environment and more and more restricted 
regulations on emission control, makes that soon the conventional simple propulsion system of vehicle would 
not fulfill environmental demands. “Zero emission” or “partial zero emission” vehicles can be powered only 
by use of electric propulsion or hybrid solutions should be taken into account. The accumulation of energy is 
the most important advantage of hybrid drive, which allows using the double stream of energy during braking 
and the accelerating the vehicle. In drive cycle the energy dissipated in conventional propulsion system can be 
accumulated and partially recuperated in hybrid system. In hybrid system engine characterizes the small range 
of speed and load changes, what allows better adjust its parameter to optimum work conditions. Hybrid drive 
makes possible to use different engines types or even fuel cells as a source of energy, what is important for 
present and future solutions as well. 

 
1. Wstęp 

Obecne tendencje rozwoju układów napędo-
wych ukierunkowane są poza silnikami spali-
nowymi na hybrydowe i bateryjne układy napę-
dowe typu [1]: 
• micro hybrid (42V) – zblokowany układ roz-
rusznik-alternator oraz układ start-stop unie-
ruchamiający silnik po zatrzymaniu pojazdu  
i uruchamiający go po naciśnięciu pedału 
przyspieszenia. Innym rozwiązaniem jest wy-
korzystywanie odzyskanej energii podczas 
hamowania do zasilania wybranych odbiorni-
ków np. klimatyzacja, ogrzewanie, itp. 

• mild hybrid (100÷250V) – rozwiązanie, w 
którym silnik elektryczny wspomaga silnik 
spalinowy, np. dla osiągnięcia większej spra-
wności na kołach, 

• full hybrid (powyżej 250V) – w pełni fun-
kcjonalny układ hybrydowy pozwalający na 
napęd pojazdu przez silnik spalinowy lub 
elektryczny. 

Łatwość adaptacji obecnych napędów spalino-
wych do pracy w układach hybrydowych po-
zwala na szerokie zastosowanie układów z 
grupy micro- i mild hybrid. Pomimo, że kon-
cepcje te wymagają pewnych zmian konstruk-
cyjnych, to jednak stwarzają możliwość znacz-
nych redukcji emisji spalin i zużycia paliwa. 
Jednocześnie nie zwiększają zbytnio nakładów 
na opracowanie nowej koncepcji napędu, jak w 
przypadku full hybrid. Każdy z tych pojazdów, 
niezależnie od przyjętego rozwiązania, charak-
teryzuje się mniejszym zużyciem paliwa i re- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dukcją spalin. Przykładowo, redukcja emisji 
CO2 przy wykorzystaniu układów może wyno-
sić: 
• start/stop 5÷10%, 
• hamowanie z rekuperacją energii kinetycznej 
pojazdu 12÷25%, 

• wspomaganie momentu obrotowego 5÷11%. 
Odmienną klasyfikację można przeprowadzić 
ze względu na sposób przenoszenia i sumowa-
nia mocy pochodzącej z dwóch źródeł energii: 
pierwotnej – z silnika spalinowego lub ogniwa 
paliwowego oraz wtórnej – z akumulatora. Wy-
różnić można tu: 
• układ szeregowy, 
• układ równoległy, 
• układ szeregowo-równoległy. 
W układzie szeregowym energia wytworzona 
przez silnik spalinowy jest zamieniana na ener-
gię elektryczną we współpracującym generato-
rze i następnie wykorzystana do zasilania sil-
nika elektrycznego. W przypadku ogniwa pali-
wowego o jedną przemianę energii jest mniej. 
W układzie równoległym energia wytworzona 
przez oba silniki jest sumowana mechanicznie. 
W układzie szeregowo-równoległym część 
energii wytworzonej przez silnik spalinowy do-
starczana jest do kół drogą mechaniczną, a 
druga część drogą elektryczną. Samochody z 
hybrydowym układem napędowym wychodzą 
ze strefy prac badawczo-rozwojowych i będą 
trafiać coraz częściej do produkcji. Koncepcja 
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napędu sprzed 100 lat, rys.1[3], doczekała się 
obecnie realizacji.. 

 

 
 

Rys. 1. Samochód elektryczny Jacob Lohner   
  

W kwietniu 1900 roku, na Wystawie Światowej 
odbywającej się w Paryżu, austriacka firma 
Hofwagen Fabrik Jacob Lohner & Co. z Wied-
nia prezentowała oryginalny pojazd z napędem 
elektrycznym, rys.1. Jego konstrukcja opraco-
wana została w latach 1897-1899, a autorem był 
młody Ferdynand Porsche. Całkowicie nowym 
wówczas rozwiązaniem było umieszczenie 
dwóch silników elektrycznych w piastach prze-
dnich kół pojazdu. Źródłem energii była bateria 
akumulatorów ołowiowych o łącznej pojemno-
ści 300Ah. Masa własna kompletnego pojazdu 
wynosiła ok. 1000kg, w tym masa akumulato-
rów 415kg. Zgromadzona w nich energia wys-
tarczała do przebycia drogi ok. 50km. Wkrótce 
potem, pojazd ten wyposażono również w po-
mocniczy silnik spalinowy i prądnicę do łado-
wania baterii. Zmodernizowany pojazd nosił 
nazwę Mixte-Wagen, a do napędu prądnicy 
zastosowano czterocylindrowy silnik spalinowy 
firmy Daimler. Od 1910 roku nastąpiło rozpo-
wszechnienie elektrycznego samochodu na 
starówkach miast, polach golfowych, w parkach 
itp. Jednak szybki rozwój silnika spalinowego  
i znaczne ułatwienia w tankowaniu pojazdów 
sprawiły, że pojazdy elektryczne odeszły w 
zapomnienie, oczywiście tylko na rynku maso-
wej motoryzacji. Prób reaktywacji „elektry-
ków” odbyło się wiele i praktycznie żadne nie 
powiodły się na masową skalę. Za to niszowe 
pojazdy elektryczne do dzisiaj stanowią nieza-
stąpioną formę napędu. Do najbardziej spekta-
kularnych zastosowań należy z pewnością 
użycie elektrycznego „samochodu” w misjach 
kosmicznych Apollo 15, 16 i 17. Obecnie 
najczęściej spotyka się elektryczne samochody 

jako konwersje wersji benzynowych np. Sei-
cento Electra lub Peugeot 106 Electric. 

2. Parametry samochodów hybrydowo-

elektrycznych 

• Prędkość samochodów elektrycznych produ-
kowanych obecnie jest w przedziale 50-
120km/h. Najszybsze pojazdy elektryczne 
mogą osiągnąć prędkość do 200km/h. Pręd-
kość zależy od wielu czynników. Poza masą 
pojazdu i kształtem nadwozia najważniej-
szym czynnikiem jest w tych pojazdach na-
pięcie zasilania; im większe napięcie tym 
większa prędkość samochodu. Dla typowego 
samochodu elektrycznego wartość przeciętna 
napięcia wynosi 96V. W przypadku cięższego 
pojazdu lub bardzo zróżnicowanego terenu, 
wymagane jest wyższe napięcie.  

• Większość pojazdów elektrycznych wykorzy-
stujących tradycyjne akumulatory ma zasięg 
ok. 80km. Nowe modele używające akumu-
latorów NiMH lub Li-Ion są w stanie przeje-
chać bez ładowania do 300km. Zasięg 
zmniejsza się wraz ze stopniem zużycia aku-
mulatora. W pojazdach mających akumula-
tory o większym napięciu proces zużycia jest 
wolniejszy.  

• Ładowanie prądem o napięciu 120V AC  
i natężeniu 20A zajmuje najczęściej ok. 10 
godzin. W zależności od typu akumulatora, 
przy zastosowaniu 220V ładowanie może 
trwać szybciej, tj. ok. 3 godzin. Ładowanie 
nie musi być pełne - można „doładowywać” 
stopniowo.  

• Typowy pojazd posiada od 12 do 24 
akumulatorów. Są to 6-voltowe baterie pro-
jektowane specjalnie do napędzania w pojaz-
dach elektrycznych, łączone ze sobą celem 
otrzymania napięcia od 96 do 144V. Napięcie 
wykorzystywane w niektórych pojazdach 
może być znacznie wyższe, np. w EV1 używa 
się systemu 312-voltowego. Najczęściej sto-
sowane akumulatory mają trwałość ok. 3 lat, 
po czym należy je wymienić. Cena typowego 
zestawu kształtuje się na poziomie 
1000÷1200 $. Koszty materiałów eksploata-
cyjnych są niewielkie. Typowy zestaw aku-
mulatorów zużywa ok. 4.5dcm3 wody uzu-
pełnianej raz w miesiącu (cena wody to ok. 
1$). 

• Koszt samochodu wraz z akumulatorami  
i wszystkimi komponentami waha się w prze-
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dziale 8000÷15000$. Koszt przejazdu 1 km to 
średnio ok. 0,03 $. 

• Uwzględniając emitowane przez elektrownię 
zanieczyszczenia oraz ilość prądu zużytego 
podczas ładowania, pojazdy elektryczne ce-
chuje zmniejszenie spalin o 40-97% w po-
równaniu z pojazdami tradycyjnymi.  

3. Wybrane rozwiązania samochodów 

elektrycznych 

3.1. Peugeot ION 

Napędzany jest silnikiem prądu stałego SA13 o 
mocy 20kW i momencie obrotowym 127Nm 
przy 1500 obr/min. Zespół akumulatorów ni-
klowo-kadmowych wytwarza napięcie 230V  
i wytrzymuje ok. 900 cykli ładowania. Napęd 
przenoszony jest na koła za pomocą przekładni 
planetarnej o przełożeniu 7.2:1. Zasięg maksy-
malny waha się w granicach 110-150km, a 
prędkość maksymalna 105km/h. Jest dość bo-
gato wyposażony, ma ładne wnętrze, szklany 
dach, czujniki sygnalizujące zbliżanie się do 
różnych obiektów. Zamek w drzwiach otwiera 
się przez dotyk klamki. Wymiary tego 4-miej-
scowego pojazdu to: długość 3.32m, szerokość 
1.6m, wysokość 1.45m oraz masa 850kg. 
 

 
 

3.2. Fiat Seicento Electra 

Cały system napędowy znajduje się pod tylnym 
siedzeniem i w bagażniku. Tylne koła napędza 
3-fazowy silnik asynchroniczny AC, sprzężony 
z falownikiem  IGBT i ze specjalnym kontrole-
rem mocy silnika, zastosowanym w celu 
oszczędzania energii. Silnik ma wbudowany 
alternator, który używany jest podczas hamo-
wania do doładowywania akumulatorów oło-
wiowych, złożonych z 18-stu baterii co daje na-
pięcie ok 220V. Masa akumulatorów wynosi 
ok. 400kg; są całkowicie bezobsługowe i mogą 
wytrzymać do 600 cykli ładowania. Silnik ma 
moc stałą równą 15kW i maksymalny moment 
obrotowy 130Nm. Pojazd może pokonywać 
wzniesienia o nachyleniu do 25%, zasięg ok. 

100km, prędkość maksymalną ok. 105km/h, 
przyspieszenie od 0 do 50km/h w 8 sekund.  

 
3.3. Fiat Downton 

3-miejscowy samochód miejski z 1998r, w któ-
rym kierowca siedzi pośrodku. Napędzają go 2 
silniki wbudowane w tylne koła, o mocy trwałej 
5kW, zasilane z akumulatorów sodowo-siarko-
wych: o pojemności 160Ah, masie 165kg, na-
pięciu 108V. Akumulatory ładuje się w ciągu 8 
godzin za pomocą ładowarki zainstalowanej w 
pojeździe. Parametry samochodu: maksymalny 
zasięg 300km przy jeździe z prędkością 
50km/h, prędkość maksymalna ok. 100km/h, 
przyspieszenie od 0 do 50km/h w 9 sekund, 
masa samochodu 700kg, ładowność całkowita 
270kg, długość 2.5m. 

 

3.4. Renault ZOOM 

Ten funkcjonalny pojazd ma nietypowo otwie-
rane drzwi ułatwiające wsiadanie na parkingach 
oraz specjalny system regulacji parametrów, 
który pozwala podczas postoju na zmniejszanie 
się rozstawu kół o 12cm i całkowitej długości 
samochodu z 265cm do 230cm. Wymiary po-
jazdu: długość 2.65m, szerokość 1.52m, wyso-
kość 1.49m. Większość szkieletu wykonana jest 
z duraluminium, a część nadwozia z tworzyw 
sztucznych. Zoom napędzany jest silnikiem 3-
fazowym AC o mocy 25kW, umieszczony po-
rzecznie z przodu. Źródłem zasilania są aku-



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 76/2007 22

mulatory niklowo-kadmowe pozwalające na za-
sięg ok. 150km i prędkość maksymalną 
120km/h. Czas ładowania akumulatorów wy-
nosi 8 godzin w trybie normalnym i ok. 3 go-
dzin w trybie szybkim, który jest jednak szko-
dliwy dla ich trwałości.  
 

 

3.5. Toyota Prius  

Zespół napędowy tworzą: 1.5-litrowy, 16-zawo-
rowy silnik benzynowy VVT-i, z systemem 
zmiennych faz rozrządu, o mocy ponad 53kW, 
silnik elektryczny i przekładnia mechaniczna. 
Akumulator o pojemności 6.5Ah umieszczono 
za oparciem tylnej kanapy. Prius nie wymaga 
zewnętrznego źródła prądu. Komputerowy ste-
rownik energii decyduje, bez udziału kierowcy, 
co w danej chwili jest źródłem napędu. Podczas 
ruszania i w trakcie jazdy pracuje silnik elek-
tryczny. Gdy kierowca gwałtownie przyspiesza 
lub pojazd pokonuje strome wzniesienie, załą-
cza się silnik spalinowy. Działa on także wtedy, 
gdy komputer wykaże zbyt duży spadek napię-
cia baterii. Wtedy silnik spalinowy napędza 
samochód oraz ładuje akumulatory. Energia do 
ładowania baterii jest odzyskiwana także pod-
czas hamowania. W sumie akumulatory zasila-
jące silnik elektryczny nie wymagają ładownia  
i są dobrane na cały okres eksploatacji. Mogą 
też działać obydwa silniki jednocześnie - sto-
pień ich wykorzystania jest monitorowany 
drogą elektroniczną i zależy od prędkości sa-
mochodu, jego obciążenia, celem utrzymania 
jak najbardziej ekonomicznych warunków 
pracy. Prius - według producenta - zużywa w 
cyklu Euro 5.1dcm3/100 km benzyny bezoło-
wiowej i wydala 120g/km CO2, czyli około 
40% mniej niż podobnej klasy samochód kon-
wencjonalny z silnikiem benzynowym i prze-
kładnią automatyczną. Osiągami Prius dorów-
nuje pojazdom z napędem klasycznym. Pręd-
kość maksymalna wynosi 160km/h, zaś od 0 do 
100km/h hybrydowa Toyota przyspiesza w 13.4 
sekundy. Parametry pojazdu: długość 4.31m, 

szerokość 1.69m, wysokość 1.49m, rozstaw osi 
2.55m, masa własna 1240kg. 

Silnik Spalinowy

Inverter

Silnik Elektryczny i 

Generator

Akumulator

 

4. Autobusy miejskie 
 

4.1. Autobus MAN z napędem elektryczno-
spalinowym wykorzystuje do gromadzenia 
energii elektrycznej zestaw połączonych kilku-
set specjalnych kondensatorów montowanych 
na dachu. Są to kondensatory dwuwarstwowe 
(DLC – Double Layer Capacitor), określane 
również jako Supercaps lub Ultracaps. Konden-
satory te mają w porównaniu z innymi akumu-
latorami energii dużo większą gęstość mocy  
i sprawność. Z uwagi na niskie napięcie roz-
kładu zastosowanego elektrolitu organicznego, 
stosuje się dużą ilość kondensatorów połączo-
nych miedzy sobą. W rozwiązaniu tym zasto-
sowano 8 modułów po 36 kondensatorów 
każdy. Silnik ZS załącza się do pracy, gdy ener-
gia zgromadzona w bateriach kondensatorów 
jest za mała, przy czym mogą wystąpić dwa 
przypadki: 
• w czasie jazdy silnik nie jest wykorzystywany 
bezpośrednio do napędu a jego moc jest prze-
kazywana do generatora prądu elektrycznego, 
który doładowuje baterie kondensatorów.  

• do pracy włączają się silniki elektryczne zasi-
lane z kondensatorów, gdy moc silnika jest 
niewystarczająca do pokonania oporów ru-
chu. 

W procesie hamowania, wspomniane elek-
tryczne silniki trakcyjne przełączane są na pracę 
prądnicową i energia kinetyczna rozpędzonego 
pojazdu jest przekazywana do baterii konden-
satorów. Jeżeli ilość energii hamowania jest na 
tyle duża, że nie zostanie wchłonięta przez kon-
densatory, w obwód włącza się opornik hamu-
jący rozpraszający energię hamowania. Dopiero 
w przypadku hamowania gwałtownego do 
pracy włączają się klasyczne układy hamul-
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cowe zamontowane w kołach. Przeprowadzone 
badania drogowe wykazały możliwość zmniej-
szenia zużycia paliwa w stosunku do rozwiązań 
bez rekuperacji energii hamowania nawet  
o 22%.  
 

 
 

4.2. Hybrydowy układ napędowy Volvo 

Napędza 4-cylindrowy, 5-litrowy silnik o mocy 
210KM. Najistotniejszą częścią tego układu na-
pędowego jest układ I-SAM, który współpra-
cuje z przekładnią automatyczną, elektroniczną 
jednostką sterującą oraz klasycznym silnikiem 
ZS i akumulatorami. Silnik elektryczny i spali-
nowy współpracują ze sobą w układzie równo-
ległym, dzięki czemu ilość sposobów przesyła-
nia energii jest znacząco większa niż w hybry-
dach szeregowych. I-SAM zapewnia wystar-
czającą energię do uruchomienia i przyspiesza-
nia pojazdu bez używania silnika spalinowego. 
Mniejszy jest również hałas. Dzięki zastosowa-
niu sterowanego elektronicznie silnika elek-
trycznego, silnik spalinowy jest automatycznie 
wyłączany podczas zatrzymywania się autobusu 
i na postoju. Dodatkowe zespoły, takie jak 
sprężarki powietrza są również napędzane przez 
silnik elektryczny.  

 

 
 

5. Pojazdy wojskowe 

Napędy hybrydowe pojazdów wojskowych są 
częścią kierunku rozwoju sprzętu wojskowego 
znanego jako „AECV All Electric Combat Ve-

hicle” (w pełni elektryczny pojazd bojowy), 
który obejmuje również zastosowanie energii 
elektrycznej w bardziej efektywnym uzbrojeniu 
oraz zagadnienia wzmocnienia ochrony pojazdu 
przed działaniem przeciwnika [2].  
Do lekkich pojazdów wielozadaniowych można 
zaliczyć pojazd RST-V [2], opracowany po-
czątkowo jako rozpoznawczy, który może 
działać kilka dni za linią frontu. Jest to pojazd 
czterokołowy napędzany za pomocą silników 
elektrycznych z magnesami trwałymi umiesz-
czonymi w kołach pojazdu, opracowany przez 
niemiecką firmę Magnet Motor Gmbh, rys.1. Sil-
nik o pojemności 2.8dcm3, z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa, o mocy 120kW, napędza ge-
nerator z magnesami trwałymi o mocy 110kW, 
wytwarzający prąd o wysokim napięciu 
240V÷750V dla układu napędowego. Prąd o 
napięciu 28V służy do oświetlenia pojazdu oraz 
układów nawigacji, rozpoznania i łączności. 
Energia elektryczna jest gromadzona w akumu-
latorach. Napęd kół stanowią cztery silniki M-
57 z reduktorami o przełożeniu 5:1. 

 

 
 

 

Rys. 2. Pojazd RST-V: a) widok pojazdu, b) 

podstawowe zespoły: 1 - układ sterowania, 2 – 

wymiennik ciepła, 3 – wentylator, 4 – silnik 

spalinowy, 5 - akumulatory , 6 – zbiornik pa-

liwa, 7 – koła z silnikami elektrycznymi 
 

Pojazd AHED 8x8 jest większym, wielozada-
niowym pojazdem z napędem na wszystkie koła 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 76/2007 24

[2]. Nadwozie bazowe zostało opracowane w 
dwóch wersjach: 

• platformy do transportu uzbrojenia i piechoty 
- obniżony kadłub, siedzenie kierowcy 
umieszczone za silnikiem, układ chłodzenia 
w komorze silnikowej, rys.3a, 

• transportowej - siedzenie kierowcy z przodu 
pojazdu przed silnikiem, układ chłodzenia za 
kabiną kierowcy, podwyższone nadwozie z 
dużą przestrzenią ładunkową, rys.3b.  

a) 

 
b)  

 
Rys. 3. Pojazd AHED: a – pojazd transportowy, 

b- układ napędowy. 
 

Jest to pojazd w dużym stopniu technologicznie 
kompatybilny z pojazdem RST-V. Zastosowano 
w nim silnik MTU o mocy 400kW z generato-
rem prądu 360kW oraz przekształtnikami prądu 
umieszczonymi z przodu pojazdu, rys.4a. Sil-
niki eklektyczne o mocy 110kW każdy, z ma-
gnesami trwałymi umieszczono w każdym kole 
pojazdu. Pod podłogą znajdują się akumulatory 
Li-Ion.  
Spaliny z silnika przepływają do układu rozpra-
szania ciepła w tylnej części pojazdu i wypły-
wają na zewnątrz. Jednocześnie z tyłu pojazdu 
znajdują się wymienniki ciepła z cieczą chło-
dzącą silnik spalinowy i zespoły elektroniczne. 
Uzyskano w ten sposób maksymalne zmniej-
szenie śladu cieplnego pojazdu. 

6. Podsumowanie 

Zapowiadane przepisy o limitowanej emisji 
dwutlenku węgla (CO2) przyczyniły się do 

zwiększenia intensywności działań producen-
tów nad opanowaniem i wdrożeniem hybrydo-
wych układów napędowych. Z tych względów 
pojawia się coraz więcej doniesień o nowych 
konstrukcjach, ale są to zazwyczaj informacje 
niezbyt szczegółowe. W niedalekiej przyszłości 
należy się spodziewać bardziej dynamicznego 
przebiegu „hybrydyzacji” samochodów osobo-
wych, a także innych rodzajów pojazdów. 
Wprowadzenie drugiego silnika, akumulatorów 
oraz złożonego systemu sterowania wpłynie 
niewątpliwie na wzrost masy i kosztów produk-
cji tych pojazdów. Skutkami pozytywnymi bę-
dzie ograniczenie zużycia paliw ropopochod-
nych i zmniejszona emisja dwutlenku węgla, z 
korzyścią dla środowiska naturalnego. W kilku 
najbliższych latach wielu producentów zaofe-
ruje nowe pojazdy hybrydowe. Prognozy firmy 
Bosch mówią o liczbie 50 nowych modeli w 
okresie 5 lat. 
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