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KOSZTY EKSPLOATACJI POJAZDU ELEKTRYCZNEGO 

 
EXPLOITATION COSTS OF AN ELECTRIC VEHICLE  

 
Abstract: The paper presents advantages and disadvantages of motor vehicles with electric motor. The paper 
discusses kind of electric motors and shows the methods of regulation circuits of electric motors. Estimated 
range and travel expenses of vehicles with electric motor are also presented in the paper. Traveling costs are 
compared for the internal-combustion engine and electric motor. 

1. Wstęp 

Dynamiczny rozwój techniki samochodowej  
z napędem hybrydowym znakomicie wpisuje 
się w ekologię – trend szeroko propagowany  
w obecnych czasach. Pojazdy mechaniczne  
z napędem elektrycznym są pojazdami prawie 
idealnymi do wykorzystania w warunkach miej-
skich. Główne zalety można by zaliczyć do 
trzech kategorii: 

– koszty, 
– ekologia, 
– komfort i bezpieczeństwo. 
 

Sprawność przetwarzania energii w elektrycz-
nych układach napędowych wynosi ok. 70-
80%, podczas gdy pojazdów spalających paliwo 
ok. 15-20% [1,2]. Powoduje to około cztery 
razy niższe koszty eksploatacji w porównaniu 
do pojazdów z silnikami spalinowymi [1,2]. 
Po stronie ekologii należy zapisać przede 
wszystkim brak szkodliwych toksyn, które są 
zawarte w spalinach pojazdów spalinowych.  
Dla użytkowników pojazdów elektrycznych nie 
bez znaczenia jest komfort i bezpieczeństwo. 
Tu podstawowymi zaletami są: niska emisja 
hałasu w porównaniu do pojazdów z silnikami 
spalinowymi, małe ryzyko detonacji pojazdu w 
czasie kolizji drogowej i poparzenia lub spale-
nia się osób podróżujących oraz dysponowanie 
większym momentem obrotowym niż pojazdy 
spalinowe, co ułatwia szybie manewry dro-
gowe. Niemniej jednak pojazdy elektryczne nie 
są pozbawione wad. Wady te są związane nie 
tyle z samym napędem ile z zasilaniem tego 
napędu. Najpopularniejszym dziś pojemnikiem 
energii dla samochodu elektrycznego są aku-
mulatory. Ich wadą jest: mała pojemność (co 
ogranicza zasięg), długi czas ładowania, duża 
masa i gabaryt, wysoka cena i ich ograniczona 
żywotność. Wymienione wady są istotne  
 

 
 

zarówno z punktu widzenia kosztów, jak i eko-
logii.  
Jeżeli chodzi o pojazdy elektryczne, należy 
także wspomnieć o emisji zakłóceń elektroma-
gnetycznych, o czym w literaturze nie mówi 
się. Być może nie ma to bezpośredniego zna-
czenia dla użytkowników, ale wpływa na oto-
czenie, a więc pośrednio też na użytkowników 
pojazdów elektrycznych. 
Celem artykułu jest przedstawienie szacunku 
kosztów eksploatacji małego pojazdu elek-
trycznego z silnikiem PMSM o mocy 1,5kW 
zasilanego z baterii akumulatorów o napięciu 
48V. Oprócz kosztów eksploatacji, w artykule 
przedstawiono szacunkowe obliczenia zasięgu 
takiego pojazdu. 

2. Silniki w pojazdach elektrycznych 

Do budowy pojazdów elektrycznych stosuje się 
zarówno silniki prądu stałego, jak i silniki prądu 
zmiennego. Wykorzystuje się następujące sil-
niki prądu stałego: 
• komutatorowe ze wzbudzeniem elektroma-

gnetycznym, 
• komutatorowe ze wzbudzeniem magnesami 

trwałymi. 
Jeżeli chodzi o silniki prądu zmiennego to są 
one następujące: 
• indukcyjne klatkowe, 
• synchroniczne z magnesami trwałymi z trape-

zoidalnym kształtem siły elektromotorycznej 
(BLDC), 

• synchroniczne z magnesami trwałymi z sinu-
soidalnym kształtem siły elektromotorycznej 
(PMSM). 

Do realizacji napędu pojazdu elektrycznego na-
daje się każdy z wymienionych silników. Wa-
runkiem jest odpowiedni dobór mocy, prędko-
ści i momentu obrotowego silnika. Dobór sil-
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nika będzie decydował o sprawności energe-
tycznej napędu i o osiągach pojazdu. Sposób 
sterowania pracą napędu zależy od rodzaju sil-
nika. 
Silniki prądu stałego mają prostą przetwornicę 
energoelektroniczną (choppre), a także można 
je zasilać bezpośrednio stosując rezystory roz-
ruchowe. To rozwiązanie jest jednak mało 
praktyczne i uniemożliwia późniejsze kształto-
wanie parametrów napędu. Silniki synchro-
niczne wzbudzane magnesami trwałymi  mają 
większą sprawność od silników ze wzbudze-
niem elektromagnetycznym, ale tylko w zakre-
sie prędkości obrotowej od zera do prędkości 
znamionowej. W tym zakresie prędkości nie 
muszą pobierać prądu z akumulatorów na 
wzbudzenie silnika. Praca w zakresie od pręd-
kości znamionowej do prędkości maksymalnej 
realizowana przez odwzbudzenie silnika kosz-
tuje, sprawność energetyczna napędu maleje. 
Każdy z silników prądu zmiennego wymaga 
przetwornicy energoelektronicznej. W praktyce 
powinna to być przetwornica sterowana mikro-
procesorowo, bo tylko wtedy jest możliwość 
dowolnego kształtowania parametrów napędu 
pojazdu elektrycznego. Silniki prądu zmien-
nego wzbudzane magnesami trwałymi mają 
wyższą sprawność niż silniki komutatorowe 
prądu stałego (np. silnik o mocy 40kW ma 
sprawność o 8% wyższą). W danym gabarycie 
mają większą moc, w stosunku do silników 
prądu stałego (nawet o 70%) [4]. Znakomicie 
nadają się do pojazdów mechanicznych, bo są 
lżejsze od innych silników. Silniki prądu 
zmiennego wzbudzane magnesami trwałymi 
charakteryzują się dużą przeciążalnością mo-
mentem obrotowym. Chwilowy moment obcią-
żenia może być kilkakrotnie większy od mo-
mentu znamionowego (wartość momentu mak-
symalnego determinuje energoelektronika, 
która nie może być przeciążana). Przeciążal-
ność momentem decyduje o dynamice działania 
napędu [3]. 

3. Szacowanie zasięgu pojazdu elektrycz-
nego z silnikiem PMSM 

Zasięg pojazdu elektrycznego jest uzależniony 
od wielu czynników. Można jednak wykonać 
obliczenia, które pozwolą na oszacowanie mak-
symalnego zasięgu pojazdu małego napędza-
nego silnikiem PMSM o mocy 1,5kW.  
Założenia: 
– sprawność silnika PMSM ηS=90%, 
– prędkość jazdy V=30km/h=8,33m/s, 

– masa pojazdu łącznie z akumulatorami 
m1=600kg, 

– masa dwóch pasażerów z bagażem 
m2=200kg, 

– wysokość pojazdu h=1,3m, 
– szerokość pojazdu w=1,4m, 
– współczynnik oporu aerodynamicznego 

Cx=0,3, 
– sprawność przekładni ηP=90%, 
– współczynnik tarcia drogi µ=0,015, 
– gęstość powietrza ρp=1,205kg/m3, 
– napięcie znamionowe baterii akumulatorów 

Uak=48V, 
– pojemność baterii akumulatorów  

Qak=144 Ah, 
– pojazd porusza się po płaskiej drodze (kąt 

nachylenia drogi α=0), 
– brak wiatru, 
– pominięcie oporu w łożyskach, 
– sprawność przekształtnika ηF=90%, 
– silnik PMSM pracuje z prędkością znamio-

nową. 
   

Siła oporu toczenia pojazdu: 

                  ( )1 2 117.72tF m m g Nµ= ⋅ + ⋅ =        (1) 

Współczynnik powierzchni czołowej: 

                          0.9 1.638tA h w= ⋅ ⋅ =          (2) 

Siła oporu powietrza: 

                  
21

20.54
2p p x tF C A V Nρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =          (3) 

Moc na kołach potrzebna do poruszenia po-
jazdu: 

                   ( ) 1151,7
k t p
P F F V W= + ⋅ =            (4) 

Moc mechaniczna na wale silnika: 

                          

P

k

s

P
P

η
= =1279,66W         (5) 

Moc pobierana przez silnik z akumulatorów: 

                         1421,84k
ak

S

P
P W

η
= =          (6) 

Pobór prądu z akumulatorów: 

                            29,62ak
a

ak

P
I A

U
= =          (7) 

 
Czas jazdy samochodu elektrycznego z prędko-
ścią V: 
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Zasięg jazdy pojazdu elektrycznego: 

                 150s V t km= ⋅ =   (9) 

Rzeczywisty zasięg jazdy samochodu elek-
trycznego w podanych warunkach będzie 
mniejszy, około 100km, gdyż zakres wykorzy-
stania pojemności akumulatora nie może wyno-
sić około 70%. Trzeba pamiętać też o tym, że 
podana w założeniach sprawność podzespołów 
układu napędowego dotyczy znamionowych 
parametrów pracy. Pojazd jedzie ze zmienną 
prędkością, przy mniejszej prędkości i mniej-
szej mocy sprawność podzespołów jest mniej-
sza. Stosunek mocy użytecznej do mocy pobra-
nej jest mniejszy. 
Duży wpływ na zasięg samochodu mają: 
współczynnik tarcia µ, masa pojazdu m1 oraz 
współczynnik oporu aerodynamicznego Cx. 
Współczynnik tarcia µ zależy nie tylko od jako-
ści drogi, ale także od kół pojazdu. Zwiększenie 
ciśnienia w ogumieniu oraz zastosowanie węż-
szych opon zmniejszy ten współczynnik, a tym 
samym wydłuży zasięg pojazdu. Zmniejszenie 
masy pojazdu m1 oraz zmniejszenie współ-
czynnika Cx również pomoże w wydłużeniu za-
sięgu jazdy. Jednak praktycznie zarówno masę 
pojazdu m1, jak i współczynnik Cx można zmie-
nić tylko na etapie projektowania pojazdu. 

4. Koszt jazdy pojazdem elektrycznym  
z silnikiem PMSM 

Biorąc pod uwagę pojazd o parametrach poda-
nych w poprzednim punkcie można dokonać 
przybliżonych obliczeń kosztu eksploatacji sa-
mochodu elektrycznego. 

Założenia: 

• cena energii elektrycznej 0.48PLN/kWh, 
• akumulatory kwasowe, 
• akumulator jest ładowany od pojemności 

energetycznej zero do znamionowej, 
• pojazd elektryczny w czasie jazdy wyko-

rzystuje pełną pojemność energetyczną 
akumulatora. 

Ładowanie akumulatorów kwasowych w pełni 
rozładowanych trwa około 12 godzin. Przez 
większość czasu ładowane są prądem 10-go-
dzinnym, czyli dla rozpatrywanego pojazdu bę-
dzie to 14,4A. Akumulator ma także swoją 
sprawność przetwarzania energii. Należy więcej 

energii dostarczyć do akumulatora przy łado-
waniu, niż uzyskuje się przy rozładowywaniu. 
Wynika z tego, że proces całkowitego nałado-
wania akumulatora kwasowego trwa dłużej niż 
10 godzin. Napięcie ładowania baterii akumu-
latorów o napięciu znamionowym 48 V wynosi 
około 60V, co daje moc przekazywaną przy ła-
dowaniu do akumulatorów 864W. Moc ta do-
starczana jest do akumulatorów przez łado-
warkę. Jeśli zastosowano dobrej jakości łado-
warkę impulsową, to sprawność takiego urzą-
dzenia wynosi 90%. Zatem moc pobrana z sieci 
elektrycznej będzie wynosiła około 960W. Taka 
moc będzie pobierana przez ładowarkę tylko 
przez jakiś czas, później prąd ładowania spada. 
Do szacunkowych obliczeń można przyjąć, że 
pełna moc pobierana jest przy ładowaniu aku-
mulatorów z sieci elektrycznej przez 8h, co da 
zużycie energii elektrycznej 7,68kWh. Taka 
ilość zużytej energii elektrycznej będzie kosz-
towała 3,68PLN. Jak obliczono wcześniej za-
sięg takiego pojazdu wyniesie 150km, więc 
koszt przejechania 100km wyniesie 2,45PLN. 
Jeżeli do ładowania akumulatorów pojazdu wy-
korzystać prąd w taryfie nocnej (licznik dwuta-
ryfowy), przy którym cena jednostkowa energii 
wynosi 0,32PLN/kWh, to wówczas koszt prze-
jechania 100km pojazdem elektrycznym będzie 
mniejszy i wyniesie zaledwie 1,64PLN. 
Dobrej jakości akumulatory utrzymują swoją 
pojemność przez 500 cykli pracy. Cena jednego 
dobrej jakości akumulatora o pojemności 18Ah 
i napięciu 12V wynosi 100PLN. Takich aku-
mulatorów o napięciu 12V musi być 32, aby 
uzyskać napięcie 48V i pojemność 144Ah. Daje 
to koszt zakupu akumulatorów 3200 PLN. Na 
jednym cyklu pracy akumulatorów samochód 
elektryczny powinien przejechać 150km, więc 
przez 500 cykli pracy powinien przejechać 
75000 km. Zatem koszt amortyzacji akumulato-
rów w przeliczeniu na 100km wyniesie 
4,27PLN. Uwzględniając koszt zużycia energii 
elektrycznej w taryfie nocnej (1,64PLN za 
100km) oraz koszt amortyzacji akumulatorów 
to otrzyma się koszt przejechania 100km wyno-
szący 5,91PLN. Przy założeniu, że cena ben-
zyny wynosi 5,85PLN/l to odpowiada to użyt-
kowaniu samochodu spalinowego o zużyciu 
paliwa 1,38l/100km. Przy samochodzie spali-
nowym dochodzą jednak jeszcze przynajmniej 
koszty wymiany oleju silnikowego i przeglą-
dów silnika spalinowego. Stanowi to o znaczą-
cej konkurencji samochodu elektrycznego  
w stosunku do samochodu spalinowego [3],  
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w szczególności w jeździe miejskiej. Przy aku-
mulatorach litowo – jonowych koszty amorty-
zacji akumulatorów są jednak znacznie większe 
i efekty ekonomiczne dla użytkownika pojazdu 
są mniejsze. 

5. Podsumowanie 

Przedstawione w artykule szacunkowe oblicze-
nia zasięgu pojazdu elektrycznego oraz kosztów 
przejazdu 100km utwierdzają w przekonaniu, 
że zastosowanie silnika elektrycznego o wyso-
kiej sprawności w małych pojazdach typowo 
miejskich jest uzasadnione ekonomicznie. 
Jeżeli niewielki zasięg (100km) oraz długi czas 
ładowania akumulatorów (10h) nie stanowią aż 
takiej przeszkody, wówczas opłacalna staje się 
przeróbka starszego pojazdu spalinowego na 
pojazd elektryczny typowo miejski rozwijający 
prędkość maksymalną 30 - 50km/h. 
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