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Streszczenie  
W artykule przedstawiono propozycje wykorzystania energii kinetycznej 
zgromadzonej w kole zamachowym do napędu autobusów komunikacji 
miejskiej. Zostaną tutaj zaprezentowane występujące w przeszłości 
rozwiązania oraz nowsze rozwiązania konstrukcyjne samych kół 
zamachowych jak i układów wykorzystujących ich energię. 

 
Wstęp  

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego i konieczność 
ograniczenia zużycia paliw ropopochodnych zmuszają 
konstruktorów układów napędowych pojazdów do poszukiwania 
innych źródeł lub akumulatorów energii, które mogłyby być 
zastosowane w pojazdach samochodowych. Obecnie szerokie 
zastosowanie znalazły hybrydowe układy napędowe.  
Nie powodują one jednak całkowitej rezygnacji z zastosowania 
silników spalinowych. Stąd koniecznym wydaje  
się poszukiwanie innych, niekoniecznie nowych rozwiązań,  
w których nie występowałby silnik spalinowy. Jednym z takich 
rozwiązań jest napęd bezwładnościowy, w którym wykorzystuje 
się energię kinetyczną zgromadzoną w układzie. Ze względów 
praktycznych najkorzystniejszym rozwiązaniem wydaje się być 
układ z wirującym kołem zamachowym. 

 
1. Fizyka koła zamachowego 

Pierwsze wzmianki dotyczące wykorzystania bezwładności 
do podtrzymania ruchu obrotowego dotyczą koła garncarskiego 
znanego już w starożytnym Egipcie. 

Do oceny możliwości zastosowania koła zamachowego, jako 
akumulatora energii niezbędne jest poznanie podstawowych 
zależności opisujących mechanikę koła zamachowego (rys. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Charakterystyczne wielkości koła zamachowego 

Energia kinetyczna obracającego się koła zamachowego 
wyraża się wzorem: E = Iω .  (1) 

Moment bezwładności pełnego koła zamachowego: I = m ∙ R .  (2) 

Moment bezwładności wydrążonego koła zamachowego I = m ∙ R + r , (3) 

gdzie:  
Ek  – energia kinetyczna, 
I  – moment bezwładności, 
ω  – prędkość kątowa, 
m  – masa, 
R  – promień zewnętrzny koła, 
r  – promień wewnętrzny koła. 
Z zależności (3) wynika, że dla cienkiego pierścienia (r ≈ R) 

moment bezwładności jest najwyższy z możliwych do 
osiągnięcia dla ze wszystkich kół o takiej samej masie  
i promieniu zewnętrznym. Z zależności (1, 2 i 3) widać, że:  
• im większy jest moment bezwładności koła zamachowego, 

tym energia zmagazynowana przez koło jest większa,  
• możliwie największa część masy koła zamachowego powinna 

być zlokalizowana na jego największym promieniu, 
• energia zmagazynowana w kole jest proporcjonalna  

do kwadratu prędkości kątowej, dlatego z kół zamachowych  
o takim samym momencie bezwładności więcej energii 
zgromadzi koło obracające się szybciej. 

 
2. Autobus z mechanicznym akumulatorem energii 

Pierwszym pojazdem, w którym zastosowano akumulator 
mechaniczny był autobus skonstruowany i opatentowany  
w 1944 roku przez szwajcarską firmę MFO (Maschinenfabrik 
Oerlikon). W pojeździe „Elektrogyro-Fahrzeug” (elektro – 
żyrobus), zastosowano koło zamachowe i maszynę elektryczną 
umieszczone na wspólnym wale. Maszyna elektryczna 
pracowała, jako silnik elektryczny w czasie zwiększania 
prędkości obrotowej koła zamachowego, a jako prądnica, gdy 
była przez koło zamachowe napędzana. Wytworzona w ten 
sposób energia elektryczna zasilała silnik elektryczny 
napędzający pojazd. Firmie Oerlikon zależało na stworzeniu 
alternatywy dla trolejbusów, szczególnie na trasach o niewielkim 
natężeniu ruchu, oraz takich, na których zastosowanie 
napowietrznej sieci trakcyjnej było utrudnione lub niemożliwe. 
Prototyp żyrobusu powstał w 1932 roku na podwoziu 
szwajcarskiego samochodu ciężarowego FBW (rys. 2), a w 
latach pięćdziesiątych pierwsze żyrobusy obsługujące linie 
autobusowe (rys. 3) [1]. 
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Rys. 2. Prototyp żyrobusu na przystanku podczas ładowania [1] 

 

 
 

Rys. 3. Wersja seryjna żyrobusu G2 [2] 
 

Głównym elementem układu napędowego żyrobusu był 
agregat złożony z koła zamachowego i silniko–prądnicy. 
Agregat umieszczony był pod podłogą żyrobusu, w ramie 
nośnej, pomiędzy osiami (rys. 4). Składał się z koła 
zamachowego o średnicy 1,7 m i masie 1500 kg. Koło 
wykonano ze stali wzbogaconej między innymi chromem, niklem 
i molibdenem. Powierzchnia koła była bardzo starannie 
obrobiona w celu zmniejszenia jej chropowatości. Tarczę koła 
zamachowego zamknięto w szczelnej obudowie wypełnionej 
wodorem z podciśnieniem 0,03 MPa. Zabiegi te przyniosły 
znaczne obniżenie oporów tarcia gazu o powierzchnię koła. 
Koło zamachowe podparto na łożyskach kulowych chłodzonych 
olejem podawanym przez specjalne urządzenie wyposażone  
w chłodnicę oleju umieszczoną na dachu.  

Opory ruchu koła zamachowego były tak niewielkie,  
że rozpędzone do prędkości obrotowej 3000 obr/min koło 
zatrzymywało się dopiero po dwunastu godzinach. 

 

 
 

Rys. 4. Rama nośna przed zamontowaniem agregatu [1] 
 

Widok agregatu przedstawiono na rys. 5 a jego schemat  
na rys. 6. 

 

 
 
Rys. 5. Widok agregatu, koła zamachowego silniko–prądnicy [2] 
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Rys. 6. Schemat agregatu [2] 
 
W trakcie hamowania produkowana była energia elektryczna 

kierowana do silnika napędzającego koło zamachowe. 
Żyrobusy wykorzystywano nie tylko w Szwajcarii, ale  

i w Kongo i w Belgijskiej Gandawie. Ostatnie żyrobusy 
eksploatowano do końca lat sześćdziesiątych. 

Po kilku latach pomysł odświeżono w San Francisco, gdzie 
ze względu na znaczne zagrożenie spalinami, władze miasta 
zdecydowały się na eksploatację żyrobusu opracowanego przez 
firmę Lockheed. W konstrukcji Lockheeda również występował 
agregat złożony z koła zamachowego i silniko–generatora. 
Wytworzona w nim energia elektryczna również zasilała 
napędowy silnik elektryczny. Koło zamachowe o masie 3500 kg 
miało średnicę 1,1 m i obracało się z prędkością 20000 obr/min. 
Silnik elektryczny napędzający koło zamachowe rozwijał moc 
200 kW. Obciążony żyrobus mógł przejechać 10 km tracąc przy 
tym połowę początkowej prędkości obrotowej. 

W roku 1993, za sprawą firmy Rosen Motors powrócono do 
idei wykorzystania akumulatora energii kinetycznej  
w samochodach. Tym razem była to konstrukcja hybrydowa. 
Koła jezdne napędzane są przez silnik elektryczny. Źródłem 
energii elektrycznej jest zespół złożony z turbogeneratora i koła 
zamachowego. W turbogeneratorze silnik turbospalinowy 
napędza prądnicę elektryczną.  

Elementem wirującym akumulatora energii jest wykonany  
z kompozytu węglowego cylinder osadzony na tytanowej piaście 
i łożyskach magnetycznych. Wykonanie elementów jest tak 
dokładne, że luzy pomiędzy elementami stałymi a wirującymi 
wynoszą 130 nanometrów. Koło zamknięte jest w korpusie  
w atmosferze głębokiej próżni. Rozpędzone, nieobciążone koło 
może obracać się kilka tygodni. Energia koła wykorzystywana 
jest do rozruchu turbogeneratora. W przypadku zatrzymania się 
koła rozruchu turbiny dokonuje się przy użyciu zwykłego 
akumulatora elektrycznego, turbina zaś przywraca maksymalną 
prędkość koła (60000 obr/min) w ciągu 2 minut. 

Działanie układu polega na wytworzeniu energii elektrycznej 
zasilającej silnik napędowy i silnik koła zamachowego. Koło 
zamachowe wspomaga turbinę gazową przy zasilaniu silnika 
elektrycznego w czasie rozruchu i w sytuacji zwiększonych 
oporów ruchu. Również podczas hamowania odzyskiwana jest 
część energii [3]. 

Najnowsze rozwiązanie akumulatora kinetycznego,  
o znacznie mniejszej masie znalazło zastosowanie w sporcie 
samochodowym. Zastosowany przez firmy Porsche i Audi,  
a opracowany i skonstruowany przez znaną z wyścigów 

Formuły 1 firmę Williams układ Williams Hybrid Power jest 
konsekwencją możliwości układów odzyskujących energię 
kinetyczną - Kinetic Energy Recovery System (KERS) [2]. 

Układ Williams Hybrid Power jest akumulatorem 
kinetycznym o bardzo małych wymiarach i masie, 
zapewniającym możliwość montażu w samochodach 
wyścigowych. System w czasie hamowania odzyskuje energię 
kinetyczną. Energia rozpędzonego koła zamachowego jest 
oddawana w postaci napięcia elektrycznego wytwarzanego  
w generatorze sprzęgniętym z kołem zamachowym (rys. 7). 
 

 
Rys. 6. Elektryczne koło zamachowe Williams Hybrid Power 
[2] 
 

Układ Williams Hybrid Power może zgromadzić około 
500 kJ energii, która jest oddawana w czasie około 6-8 s. Daje 
to moc około 62-83 kW przekazywaną na koła samochodu. 

W przedstawianych układach akumulacji energii występuje 
konwersja energii mechanicznej w elektryczną i odwrotnie.  
W przedstawionym na rys. 7 układzie opracowanym przez Volvo 
konwersja energii nie występuje. Energia kinetyczna podczas 
hamowania zakumulowana w postaci energii kinetycznej koła 
zamachowego zamieniana jest z powrotem w energię 
kinetyczną samochodu. Wydaje się, że tego typu rozwiązanie 
ma nieco wyższą sprawność. 

 

 
Rys. 7. Układ KERS firmy Volvo [4] 
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Podsumowanie 
Opisane w opracowaniu rozwiązania układów akumulacji 

energii mają już 75 lat i nadal są aktualne, przykład układ 
odzyskiwania energii KERS. Zmianie uległy jedynie materiały 
użyte do ich konstrukcji, wymiary i masa elementów wirujących. 
Czego innego się od tych układów w tej chwili oczekuje. 
Stosowane w sportach motorowych układy mają za zadanie  
w krótkiej chwili oddać na koła określoną ilość mocy.  
O skuteczności tych układów świadczy zakaz stosowania 
układów KERS, w których nie zachodzi konwersja energii,  
ze względu na zbyt dużą moc oddawaną w stosunku  
do obowiązujących w Formule 1 przepisów. Wygodniejsze ze 
względów eksploatacyjnych będzie wykorzystanie  
w samochodach użytkowych konwersji energii mechanicznej  
w elektryczną i odwrotnie. Sterowanie przepływem mocy  
w przypadku energii elektrycznej jest wygodniejsze, dlatego też 
to takie układy powinny znaleźć zastosowanie na przykład  
w autobusach pomimo nieco niższej sprawności wynikającej  
z konwersji energii. 
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The use of inertial drive in the bus transport 
This paper presents proposals for use of the kinetic energy stored in 
the flywheel to power city buses. There will be presented former and 
present solutions as well as new design solutions of flywheels and 
systems using their energy 
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