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Andrzej MACIEJCZYK 

KONCEPCJA POJAZDU TYPU MINIBUS O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM 

 

W artykule przedstawiono wykorzystanie środków transportu z ekologicznym napędem elektrycznym w obszarach zurbani-

zowanych. Omówiono założenia oraz koncepcję pojazdu typu minibus o napędzie elektrycznym. Wskazano istniejące rozwiązania 

tego typu pojazdów. Przedstawiono proces doboru parametrów i rodzaju silnika elektrycznego, w oparciu o obliczenia oporów 

ruchu. Na podstawie założonego zasięgu pojazdu dokonano obliczeń zapotrzebowania energii. Zaproponowano przykładowe 

zestawienie baterii akumulatorów. Przedstawiono koncepcję rozmieszczenia pakietu akumulatorów w pojeździe. Omówiono 

aspekt rekuperacji energii.  

 

WSTĘP 

Temat konieczności wprowadzania napędów ekologicznych w 
środkach transportu wykorzystywanych w obrębie w ośrodkach zur-
banizowanych i aglomeracjach miejskich, wraca co jakiś czas w do-
niesieniach medialnych i deklaracjach kolejnych polityków. Co tak na-
prawdę dzieje się w tym zakresie – niestety niewiele. W przypadku 
autobusów z napędem elektrycznym, obecnych na rynku jest de facto 
dwóch producentów (było trzech) i jeden importer [1]. Lider w tym 
zakresie postawił na współpracę zagraniczną i eksport, co wydaje się 
jedynym słusznym rozwiązaniem. Szansa na sukces pozostałych, 
jakkolwiek istnieje zapotrzebowanie na tego typu pojazdy, z przyczyn 
prozaicznych jest znikoma. Autobus z napędem elektrycznym jest po-
jazdem drogim, produkowanym na zamówienie. Potencjalnym od-
biorcą jest lokalny samorząd, który udziela zamówienia w drodze 
przetargu i niestety dysponuje mocno ograniczonym budżetem. 

Podobnie przedstawia się transport indywidualny. Sytuacja fi-
nansowa przeciętnego Kowalskiego uniemożliwia nie tylko zakup po-
jazdu o napędzie np. hybrydowym, ale jakiegokolwiek nowego po-
jazdu. 

W niniejszych rozważaniach pozostaje jeszcze kilka, jak dotąd 
pominiętych aspektów: 
– transport towarów w obrębie aglomeracji - magazyn (hurtownia)- 

sklep, 
– transport pasażerów – miasta satelickie – metropolia, 
– transport pasażerów w obrębie gminy lub niewielkiego miasta. 

Jako przykłady tego ostatniego można przytoczyć gminę Nowo-
solna – konieczność dowozu mieszkańców do węzłów komunikacji 
miejskiej łódzkiej [2], czy też komunikację, także turystyczną w bory-
kającym się ze smogiem Zakopanem. 

Wymienione powyżej zadania komunikacyjno-transportowe, jak 
do tej pory realizowane są powszechnie z wykorzystaniem pojazdów 
spalinowych typu dostawczak/bus. Skala zagadnienia wskazuje na 
potrzebę zastąpienia w/w pojazdów, pojazdami z proekologicznym 
napędem np. elektrycznym. Jak dotąd tego typu pojazdy nie są pro-
dukowane w Polsce. Uruchomienie produkcji zaprojektowanego od 
podstaw samochodu dostawczego lub minibusa z napędem elek-
trycznym to ewidentnie duże wyzwanie. Stąd koncepcja zaadaptowa-
nia napędu elektrycznego do istniejącego pojazdu tego typu. 

1. ZAŁOŻENIA 

Typowy samochód dostawczy to pojazd o masie własnej  mw= 
2000 [kg], masie całkowitej mc =3500 [kg] oraz długości l=5000 [mm]. 

W przypadku pojazdu przeznaczonego do przewozu pasażerów lub 
przewozu większych ładunków występują wersje z nadwoziem pod-
wyższonym i przedłużonym. 

Tego typu rozwiązanie z przeznaczeniem do przewozu pasaże-
rów zostanie wzięte pod uwagę w poniższych  rozważaniach. Napęd 
samochodu stanowi silnik, zwykle wysokoprężny, napędzający po-
przez skrzynię biegów, wał napędowy i mechanizm różnicowy koła 
tylne. Założeniem wstępnym będzie zastąpienie silnika spalinowego 
i skrzyni biegów silnikiem elektrycznym wg schematu na rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Schemat blokowy zespołu napędowego 

 
Proponuje się wykorzystanie nowszej, w stosunku do silników 

asynchronicznych, generacji silników  z magnesami trwałymi typu 
PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) i komutatorem elek-
tronicznym charakteryzujących się [3]: 
– najwyższą sprawnością spośród wszystkich typów silników elek-

trycznych, 
– najwyższymi współczynnikami momentu znamionowego i mo-

mentu maksymalnego do masy lub objętości silnika,  
– wysoką chwilową przeciążalnością momentem.    

Dodatkowo zastosowany silnik powinien posiadać tzw. po-
dwójny czop (czopy wału wystają poza obudowę z obydwu stron sil-
nika). Takie rozwiązanie pozwala na bezproblemowe podłączenie 
napędu dodatkowych podzespołów takich jak: wspomaganie układu 
kierowniczego, czy pompy cieczy układu chłodzenia silnika . 

Docelowo możliwe byłoby wykorzystanie dwóch silników BLDC 
(Brushless Direct-Current) zintegrowanych w piastach tylnych po-
jazdu, współpracujących z elektronicznym mechanizmem różnico-
wym. Jednakże to rozwiązanie na obecnym etapie byłoby zbyt kosz-
towne i wymagałoby dodatkowych zmian w konstrukcji podwozia. 

Ostatecznie do dalszych rozważań przyjęto pojazd o następują-
cych parametrach: 
– długość minimalna  l=7000 [mm], 
– ładowność ok. 20 pasażerów, 
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– masa własna  mw= 2500 [kg] (z uwagi na większą w stosunku do 
dostawczaka długość i wysokość), 

– masa pojazdu z pasażerami mp =4000 [kg], 
– masa baterii mb=2000 [kg], 
– masa całkowita mc=mp+mb = 6000 [kg], 
– prędkość maksymalna  V =90 [km/h] = 25 [m/s], 
– zasięg S = 300 [km]. 

 
Dyskusyjny pozostaje zasięg pojazdu. Cena baterii akumulato-

rów stanowić będzie znaczącą pozycję w kosztach adaptacji. Moż-
liwe jest zastosowanie mniejszego, a więc tańszego pakietu akumu-
latorów. 

W tym przypadku zasięg pojazdu może okazać się niewystar-
czający, co zapewne spowoduje konieczność doładowywania aku-
mulatorów na trasie przejazdu.  Wiąże się to z dodatkowymi inwesty-
cjami w stacje doładowania, jak i ograniczeniem wykorzystania po-
jazdu tylko na trasach, wzdłuż których takie stacje się znajdują. W 
konsekwencji oszczędności poczynione podczas zakupu akumulato-
rów mogą okazać się iluzoryczne. 

Przykładem udanej adaptacji napędu elektrycznego do seryjnie 
produkowanego pojazdu może być czeski elektryczny minibus - SKD 
Trade Stratos LE 30 E  (rysunek 2) oparty o konstrukcję Iveco Daily 
czwartej generacji o długości ok. 7[m].  

  

 
Rys.2. Elektryczny minibus - SKD Trade Stratos LE 30 E [4] 
 

Z punktu widzenia potrzeb lokalnych idealnym rozwiązaniem by-
łoby wstawienie elektrycznego napędu do istniejącej konstrukcji pol-
skiego producenta. Tu obiecujący wydaje się być np. prototyp mini-
busa firmy Honker. 

 

 
Rys.3.  Wizualizacja prototypu minibusa firmy Honker do przewozu 
22 osób [5]  

2. DOBÓR PARAMETRÓW SILNIKA [6] 

2.1. Całkowite opory ruchu 

Całkowite opory ruchu wyrażone są równaniem: 

Fo = Ft + Fp + Fw                                                                      (1) 

gdzie: 

Ft – opór toczenia, 
Fp – opór powietrza, 
Fw – opór wzniesienia. 

Opór toczenia 

Ft = mc ∗ g ∗ ft (2) 

gdzie: 
g – przyspieszenie ziemskie, 
ft = 0,012-0,016– współczynnik toczenia dla nawierzchni asfaltowej 
lub betonowej. 
 

Po podstawieniu danych zgodnie z założeniami: 

Ft = 6000 ∗ 9,81 ∗ 0,012 = 706 [N]                                                 (3) 

Opór powietrza 

 

Fp = 0,5 ∗ Cx ∗ ρ ∗ Sc ∗ V2                                                           (4) 

gdzie: 
Cx = 0,8-09 – współczynnik oporów powietrza dla pojazdu dostaw-
czego i typu bus, 
ρ = 1,226 [kg/m2] – gęstość powietrza, 
V = maksymalna prędkość [m/s], 
Sc – obliczeniowe pole powierzchni czołowej pojazdu, 
 

Sc = k ∗ b ∗ h                                                                       (5) 

k = 0,7-0,9 – współczynnik powierzchni czołowej, 
b = 1,94 [m] – szerokość pojazdu, 
h = 2,62 [m] -wysokość pojazdu. 
 

Obliczeniowe pole powierzchni czołowej pojazdu wynosi: 

𝑆𝑐 = 0,7 ∗ 1,94 ∗ 2,62 = 3,558 [𝑚2],                                                 (6) 

a opór powietrza zgodnie z wyrażeniem (4): 

Fp = 0,5 ∗ 0,8 ∗ 1,226 ∗ 3,558 ∗ 252

= 1091 [N] 
(7) 

Opór wzniesienia 

Fw = mc ∗ g ∗ sin ∝                                                            (8) 

gdzie: 
α = 3 [0] – kąt wzniesienia. 
 

Uwzględniając dane w równaniu (8) otrzymano: 

𝐹𝑤 = 6000 ∗ 9,81 ∗ 0,052 = 3060 [𝑁]                                                (9) 

 
Całkowite opory ruchu dla analizowanego przypadku zgodnie z 

równaniem  (1): 

Fo = Ft + Fp + Fw = 706 + 1091 +

3060 = 4857 [N]                              
(10) 

 

2.2. Moc silnika 

Moc maksymalna niezbędna do pokonania całkowitych oporów 
ruchu: 

Nmax =  F0 ∗ V                                                                     (11) 

Moc silnika obliczona na podstawie (11): 

𝑁𝑚𝑎𝑥 =  4857 ∗ 25 = 121 [𝑘𝑊] (12) 

Moc silnika, jaką należałoby przyjąć uwzględniając ekstremalne 
warunki ruchu pojazdu: 

Nmax =  Ns ≈ 120 [kW]                                                             (13) 

Przy założeniu wysokich wymagań co do parametrów trakcyj-
nych pojazdu oraz pamiętając, że silniki elektryczne charakteryzują 



I Eksploatacja i testy 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 1171 
 

się wysokim i stałym momentem obrotowym w zakresie obrotów od 
zera do wartości obrotów odpowiadającej  prędkości obrotowej nomi-
nalnej (rysunek 4) w pierwszej strefie regulacji, otrzymana wartość 
mocy silnika elektrycznego z pewnością będzie zadowalająca. Zakła-
dając jednak, że minibus nie musi osiągać parametrów samochodu 
sportowego, możliwe jest przyjęcie wartości mocy silnika elektrycz-
nego rzędu 100 [kW]. 

 

 
Rys. 4. Charakterystyka elektromechaniczna silnika z dwustrefową 
regulacją prędkości obrotowej [8] 

2.3. Wymagana prędkość obrotowa silnika 

Prędkość obrotowa koła wyrażona jest wzorem: 

nk =
V∗1000

π∗D∗60
 [

obr

min
]                                                                      (14) 

Uwzględniając typowe dla busów ogumienie 205x75R16, śred-

nica koła wynosi 𝐷 ≈ 700 [𝑚𝑚]. 
Podstawiając założona prędkość maksymalną pojazdu otrzymano: 

  𝑛𝑘 =
90∗1000

𝜋∗0,7∗60
= 682 [

𝑜𝑏𝑟

𝑚𝑖𝑛
] (15) 

Nominalna prędkość obrotowa dobieranego silnika jest okre-
ślona wzorem: 

ns = nk ∗ i                                                                             (16) 

Przyjmując przełożenie przekładni głównej  i=5,125 

   ns = 682 ∗ 5,125 ≈ 3500 [
obr

min
] (17) 

3. AKUMULATORY 

3.1. Ilość energii w akumulatorach zgromadzona dla 
uzyskania założonego zasięgu 

Moc niezbędna tylko do pokonania oporów ruchu (bez uwzględ-
nienia oporów wzniesienia) w warunkach stabilnej jazdy: 

No =  (Ft + Fp) ∗ V (18) 

 

No =  (706 + 1091) ∗ 25 = 44,93 [kW]                                                (19) 

Rzeczywiste zapotrzebowanie mocy do pokonania oporów ru-
chu z uwzględnieniem sprawności: 

𝑁𝑟𝑧 =
𝑁0

𝜂𝑖𝜂𝑠
                                                                              (20) 

gdzie 
ηi =0,95 – sprawność przekładni głównej, 
ηs =0,96 – sprawność silnika elektrycznego 
 

             Nrz =
44,93

0,95∗0,96
= 49,26 [kW] (21) 

Niezbędna ilość energii zgromadzonej w akumulatorach pozwa-
lająca na uzyskanie zasięgu S= 300 [km]: 

Eak =
S

V
Nrz (22) 

Eak =
300

90
∗ 49,26 = 164,2 [kWh] (23) 

Uwzględniając konieczność zasilania prądem oprócz silnika, 
także innych odbiorników oraz mając na uwadze np. konieczność 
wjazdu pojazdu na wzniesienie niezbędną ilość energii w akumulato-
rach ostatecznie przyjęto zgodnie z (24): 

𝐸𝑎𝑘 = 180 [𝑘𝑊ℎ]                                                                    (24) 

Otrzymane wyniki zweryfikowano w oparciu o badania empi-
ryczne. Na podstawie badań trakcyjnych autobusu o napędzie elek-
trycznym [7] wykonanych przez autora oraz po uwzględnieniu masy 
elbusa oszacowano zużycie energii dla przedmiotowego pojazdu na 
poziomie  0,6 kWh/km przebiegu. 

Z powyższego wynika, że przyjęta  ilości energii zgromadzonej 
w akumulatorach i oszacowanym jej zużyciu na 1 km przebiegu po-
jazd pozwoli na uzyskanie zasięgu rzędu 300 km. 

180 [kWh]/0,6 [kWh/km] = 300 [km] (25) 

3.2. Dobór akumulatorów 

Pakiet akumulatorów 

Jako przykładowy przyjęto pakiet akumulatorów LiFePO4 25,6V 
40Ah firmy BTO [9], wyposażonego w układ zabezpieczający. 

 
Dane techniczne pakietu: 

– napięcie nominalne: 25,6V, 
– zakres napięć (odcięcia): 16V - 29,2V, 
– pojemność nominalna: 40Ah,  
– maksymalny prąd ładowania/rozładowania: 40A, 
– wymiary: długość: 347mm; szerokość: 161mm; Wysokość: 

170mm, 
– waga: ok. 11,6kg.  

 
Dane techniczne pojedynczego ogniwa LFP38120S 3,2HW 

– napięcie: 3,2 V, 
– pojemność: 10Ah, 
– rezystancja wewnętrzna: <6 mOhm, 
– napięcie ładowania: 3.65V±0,05V, 
– gęstość energii: 105Wh/kg, 
– technologia: litowo- żelazowo-fosforanowa (LiFePO4), 
– napięcie maksymalnego rozładowania: 2.5V-2.0V, 
– standardowy prąd ładowania: 0,5C (5A), 
– standardowy czas ładowania: 2h, 
– maksymalny stały prąd ładowania: 2C (20A), 
– standardowy prąd rozładowania: 1C (10A), 
– maksymalny ciągły prąd rozładowywania: 3C (30A), 
– impulsowy prąd rozładowania: 10C (100A), 
– zakres temperatur pracy:      -ładowanie: 0 - 45ºC      -rozładowa-

nie: -20 - 65ºC, 
– waga: 330g, 
– trwałość: pow. 2000 cykli (80% pojemności przy ładowaniu prą-

dem 1C), 
– możliwość łącznia w dowolne pakiety. 

 

 
Rys.5 . Pakiet akumulatorów LiFePO4 25,6V 40Ah firmy BTO [9] 
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Dane techniczne układu zabezpieczającego ( PCM-562 dla 8 
cell w szeregu): 
– zabezpieczenie przed przeładowaniem pojedynczego ogniwa: 

3,90V+/-0,025V, 
– zabezpieczenie przed rozładowaniem pojedynczego ogniwa: 

2V+/-0,062V, 
– napięcie balansujące dla pojedynczego ogniwa: 3,6V±0,025V, 
– prąd balansujący dla pojedynczego ogniwa: 72mA±10mA, 
– zabezpieczenie nadprądowe 180A +/-30A, 
– max. prąd: ładowania 60A, rozładowania 60A, 
– pobór prądu układu kontrolującego: max. 20 µA, 
– zabezpieczenie przed zwarciem, 
– wymiary: długość: 120mm; szerokość: 80mm; grubość: 30mm. 

Bateria akumulatorów 

Założono połączenie szeregowe18 pakietów akumulatorów w 
baterie akumulatorów. 

Napięcie baterii akumulatorów Va = 18 x 25,6 = 460 [V] ( jest to 
jednocześnie wartość napięcia pracy silnika elektrycznego). Z uwagi 
na rodzaj połączenia pojemność baterii akumulatorów wynosi C=40 
[Ah]. Waga baterii  18 x 11,6 [kg] = 210 [kg]. Energia zgromadzona w 
baterii akumulatorów: 

Ebat = Va ∗ C                                                                             (26) 

 

Ebat = 460 ∗ 40 = 18,4 [kWh] (27) 

Przewidywane wymiary jednej baterii przy uwzględnieniu jej 
chłodzenia i konieczność sprzęgnięcia układów zabezpieczających w 
zaawansowany system BMS to: długość 1750 [mm]; szerokość: 650 
[mm]; wysokość: 170 [mm ] 

W celu zgromadzenia ilości energii przyjętej wg (24), która jest 
wymagana do uzyskania założonego zasięgu, konieczne jest wyko-
rzystanie 10 baterii akumulatorów połączonych równolegle. 

  
Całkowita energia zgromadzona Ec wynosi zatem: 

Ec = 184 [kWh] (28) 

 
Masa 10 baterii akumulatorów to 10 x 210 [kg]= 2100 [kg], co 

jest zgodne z przyjętym w założeniach przyrostem masy pojazdu. 
Niestety przedmiotowy pojazd będzie wymagał nowej homolo-

gacji, jako że nie mieści się w dotychczasowej grupie homologacyjnej 
pojazdów o macie całkowitej do 3500 [kg]. 

3.3. Rozmieszczenie baterii akumulatorów w pojeździe 

Za najkorzystniejsze uznano, także z uwagi na położenie wyso-
kości środka ciężkości pojazdu, że baterie akumulatorów winny być 
rozmieszczone w przestrzeni pomiędzy tzw. „ślepą podłogą, na której 
zamontowane zostaną fotele pasażerów i podwoziem pojazdu zgod-
nie z rysunkiem 6.  

 
Rys.6. Wizualizacja proponowanego rozmieszczenia baterii akumu-
latorów 

Przyjmując  poprzeczny montaż baterii akumulatorów w sto-
sunku do osi pojazdu łączny wymiar 10 baterii to 10 x 650 [mm] = 
6500 [mm]. Z uwagi na przyjętą całkowitą długość pojazdu – 7 [m] 
oraz konieczność uwzględnienia przestrzeni zajmowanej przez silnik 
wraz z osprzętem, tudzież obecność nadkoli kół, przewidywanej 
liczby baterii akumulatorów nie da się zmieścić. Konieczna wydaje 
się zatem weryfikacja założeń długości pojazdu, lub też rozpatrzenie 
możliwości podniesienia ostatniego rzędu foteli pasażerów i montaż 
dwóch baterii jedna na drugiej. W ostateczności pozostaje zmniejsze-
nie liczby baterii, co w konsekwencji skutkować będzie zmniejsze-
niem zasięgu pojazdu o ok. 30 [km].  

Osobnym aspektem pozostaje konieczność wzmocnienia za-
równo podwozia, jak i elementów zawieszenia pojazdu z uwagi na 
istotne zwiększenie masy pojazdu bateriami akumulatorów. 

4. REKUPERACJA ENERGII 

Układ napędowy pojazdu elektrycznego powinien zapewnić 
zdolność odzyskiwania energii podczas hamowania silnikiem. 

Maksymalna ilość odzyskanej energii podczas hamowania przy 
prędkości pojazdu V= 25 [m/s] wyraża się wzorem [10]: 

Er = μe

mc ∗ δ ∗ V2

2
 (29) 

gdzie: 
µe = 0,85 – sumaryczny współczynnik strat wynikających z oporów 
ruchu i sprawności mechanizmów, 
δ = 1,2 – współczynnik mas wirujących; 
Stąd: 

𝐸𝑟 = 0,85
6000 ∗ 1,2 ∗ 252

2
= 1912500 [𝐽]
= 0,53 [𝑘𝑊ℎ] 

(30) 

PODSUMOWANIE 

Bez względu na lokalne zapatrywania i opinie, konieczność wy-
korzystywania środków transportu z napędem ekologicznym w obrę-
bie aglomeracji miejskich, z powodu przekroczeń norm zanieczysz-
czenia powietrza, zostanie wymuszona przez odpowiednie dyrektywy 
Unii Europejskiej. Jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu. Dlatego też 
przedstawione powyżej rozważania mogą stanowić istotną pomoc 
podczas projektowania i wstępnego doboru parametrów ekologicz-
nych napędów elektrycznych 
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The concept of vehicle type minibus with electric drive 

The article presents the use of means of transport with en-

vironmentally friendly electric drive in urban areas. Discusses 

the assumptions and the concept of the vehicle type minibus 

with electric drive. Indicated existing solutions this type of ve-

hicle. A process for selecting parameters and the type of the 

electric motor based on a calculation of the motion resistance 

was showed. On the basis of a predetermined range of the ve-

hicle were calculated energy demand. Proposed sample pack 

of batteries. The concept of distribution of the battery pack in 

the vehicle. Discussed aspect of energy recuperation. 
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