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Mechanika transmisji momentu obrotowego 
w pojeździe wyposażonym w hybrydowy 

układ napędowy 
 
 

Wawrzyniec Gołębiewski, Konrad Prajwowski 
 

W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania układu 
konstrukcyjnego wykorzystywanego do transmisji momentu 
obrotowego silnik/ków. Zaprezentowano również relacje 
opisujące podstawowe parametry pracy przekładni planetarnej 
zastosowanej w pojeździe toyota prius.   
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Wstęp 

Unormowania światowe dotyczące emisji związków 
toksycznych, ale również dwutlenku węgla, narzucaja na 
producentów pojazdów wykorzystanie alternatywnych źródeł 
napędu, m.in. napędów hybrydowych [6,7]. Jedną z odmian 
napędu hybrydowego są pojazdy typu HEV (Hybrid Electric 
Vehicle). Konstrukcyjnie wykorzystują konwencjonalne źródło 
napędu, którym jest silnik spalinowy, ale również jeden, bądź 
dwie maszyny elektryczne [1]. Przykładem takiego pojazdu jest 
samochód marki toyota prius, wyposażony w pełnym stopniu 
hybrydyzacji napędu.    

1. Cel pracy 
Celem pracy była  analiza rozwiązania konstrukcyjnego 

systemu przeniesienia napędu zastosowanego w hybrydowym 
układzie napędowym.  

2.Obiekt analizy 
Obiektem analizy był pojazd toyota prius trzeciej generacji 

(rys.1). Został on wyposażony w hybrydowy układ napędowy 
funkcjonujący na zasadzie synergii silnika spalinowego  
i maszyn elektrycznych.  

 
Rys. 1. Obiekt analizy (opracowanie własne) 

3. Budowa i specyfikacja podzespołów układu 
napędowego  
Pojazd został wyposażony w silnik spalinowy o pojemności 

1.5 dm3 pracujący według cyklu Atkinsona. Parametry jednostki 
napędowej zostały zebrane w tab.1.  

Tab.1. Specyfikacja silnika spalinowego 1NZ-FXE [5] 

rodzaj zapłonu iskrowy 

obieg Atkinson 

ilość suwów  4 

pojemność skokowa 1.5 dm3 

liczba cylindrów 4 

układ cylindrów  rzędowy 

układ rozrządu DOHC, VVT-i 

ilość zaworów 16 

norma emisji spalin EURO IV 

typ układu napędowego szeregowo-równoległy 

 
Układ napędowy uzupełniono o dwie maszyny elektryczne 

MG1 i MG2 (rys.2, rys.3, rys.4, rys.5). Pierwsza  
z nich pełniła rolę generatora silnika spalinowego (a zarazem 
rozrusznika). Maszyna elektryczna MG2 spełniała funkcję silnika 
elektrycznego, ale również generatora w przypadku hamowania 
rekuperacyjnego. Specyfikacje podzespołów zostały 
zaprezentowane w tab. 2 i 3. Pomiędzy generatorem MG1  
a silnikiem elektrycznym MG2 została umieszczona podwójna 
przekładnia planetarna z której napęd był przekazywany na 
przekładnię główną, a stamtąd, za pomocą mechanizmu 
różnicowego, za pomocą półosi  bezpośrednio na koła pojazdu. 
Specyfikacja przekładni została zaprezentowana na rys. 6 i 7 
oraz w tab.4. 

 
Rys. 2. Budowa hybrydowego układu napędowego [5] 
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Rys. 3. Budowa wirnika: generatora MG1 (1)  i silnika 
elektrycznego MG2 (2), 3 – wyjściowe koło zębate z przekładni 
planetarnej  (opracowanie własne) 

 
Rys. 4. Budowa stojana generatora MG1 (opracowanie własne) 

Tab. 2. Specyfikacja generatora MG1 [5] 

pozycja prius 3 generacja 

typ synchroniczny silnik AC 
trójfazowy  

funkcja  prądnica, rozrusznik silnika  

napięcie znamionowe (V)  AC 500  

maksymalna moc wyjściowa 
(kW (KM)/ obr./min)  

37,8 (51) / 9500 

maks. moment obrotowy 
(N·m /obr./min)  

45 / 0 – 6000 
 

prąd w amperach przy maks. 
momencie obr.  

75 
 

maksymalna prędkość 
obrotowa  

10000 obr/min  

układ chłodzenia  chłodzenie cieczą  

 

 
Rys. 5. Budowa stojana silnika elektrycznego MG2 
(opracowanie własne) 

Tab.3. Specyfikacja silnika elektrycznego MG2 [5] 

pozycja prius 3 generacja 

typ synchroniczny silnik AC 
trójfazowy  

funkcja  generator, napęd kół  

napięcie znamionowe (V)  AC 500  

maksymalna moc wyjściowa 
(kW (KM)/ obr./min)  

50 (68) / 1200-1540 

maks. moment obrotowy 
(N·m /obr./min)  

400 / 0 – 1200 
 

prąd w amperach przy maks. 
momencie obr.  

230 
 

układ chłodzenia  chłodzenie cieczą  

 

 
Rys. 6. Budowa koła pośredniego: 4- koło zębate – napęd  
z wyjściowego koła zębatego przekładni (3, rys.3), 5 – zębnik 
przekładni głównej  (opracowanie własne) 
 

 
Rys. 7. Budowa koła talerzowego przekładni głównej 6 (napęd  
z zębnika – 5, rys.6) i mechanizmu różnicowego 7 (opracowanie 
własne) 
 
Tab. 4. Specyfikacja systemu z dwoma przekładniami 
planetarnymi [7] 

liczba zębów koła koronowego zr1  78 

liczba zębów koła słonecznego od strony 
silnika spalinowego zs1 

30 

liczba zębów koła pierścieniowego od strony 

silnika elektrycznego zr2 
58 

liczba zębów koła słonecznego od strony 

silnika elektrycznego zs2 
22 

liczba zębów koła zębnika 24 

liczba zębów koła pośredniego 77 

liczba zębów zębnika (przekładnia główna)  55 

liczba zębów koła koronowego (przekładnia 
główna) 

54 

przełożenie całkowite ic 3,27 
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4. Zasada działania przekładni planetarnej 
 
Trzecia i czwarta generacja pojazdu toyota prius została 
wyposażona w dwie przekładnie planetarne, które 
zapewniają m.in. zwiększenie prędkości pojazdu,  
a jednocześnie także prędkości obrotowej silnika MG2. 
Silnik spalinowy jest połączony z jarzmem kół 
satelitarnych, generator MG1 z kołem słonecznym,  
a silnik MG2 połączony jest z kołem słonecznym drugiej 
przekładni planetarnej, która ma unieruchomione jarzmo 
satelitów, a połączona jest pierścieniami zewnętrznymi  
z pierwszą przekładnią planetarną [7].      
 Suma momentów obrotowych przenoszonych 
na koła pojazdu uwzględnia przełożenie całkowite 
dodatkowych dwóch przekładni: 
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gdzie:      

wyT - moment przenoszony na koła pojazdu [Nm], 

1rz - liczba zębów koła koronowego, 

1sz - liczba zębów koła słonecznego, 

tqICET - moment obrotowy silnika spalinowego [Nm], 

2tqMGT - moment obrotowy silnika elektrycznego [Nm], 

ci - przełożenie całkowite. 

 
6. Podsumowanie 
   
Rozwiązanie konstrukcyjne układu napędu hybrydowego 
charakteryzuje się zwartą  i innowacyjną budową. Podzespoły 
synergicznego układu napędowego (hybrid synergy drive)  
w sposób efektywny zapewniają współpracę silnika spalinowego 
i dwóch maszyn elektrycznych. Zespół przekładni planetarnej 
został nazwany przez producenta pojazdu e-CVT[5], ponieważ 
działanie układu jest podobne do skrzyni bezstopniowej (mimo 
iż różne konstrukcyjnie).  W zależności od zapotrzebowania na 
określoną wartość momentu napędowego na kołach pojazdu, 
maszyna elektryczna MG2 (silnik elektryczny), poprzez 
przekładnię planetarna, dostosowuje brakującą wielkość 
momentu napędowego.     
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TORQUE TRANSMISSION MECHANICS IN DRIVE SYSTEM 
OF HYBRID ELECTRIC VEHICLE 

In the article it was presented construction and operation  
of torque transmission drive system. There were displayed the 
relations that describes basic operational parameters of planetary 
gear used in toyota prius vehicle.     

Key words: torque transimission mechanics, drive system, 
hybrid electric vehicle 

 


