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Streszczenie 
W artykule zaprezentowano problematykę napędu elektrycznego jako ekologicznego napędu w po-

jazdach samochodowych z zastosowaniem niekonwencjonalnych rozwiązań w postaci układu kinema-
tycznego. Ze względu na niewielki zasięg pojazdu elektrycznego jednostki badawczo-rozwojowe testu-
ją technologie wysokowydajnych zasobnikowych źródeł energii ze względu na posiadane właściwości. 

Zasobniki energii w najlepszym stopniu spełniają wymagania techniczne dotyczącą sprawności, ży-
wotności, gęstości energii oraz ochrony środowiska. Stanowić to będzie punk wyjścia do dalszych roz-
ważań nad zaprezentowaną koncepcją która mogłaby znaleźć zastosowanie w samochodach przyszłości. 

Słowa kluczowe: zwiększenie zasięgu, zasięg pojazdu, napęd elektryczny, niekonwencjonalne roz-
wiązania techniczne. 

WSTĘP 

Dostępne pojazdy z napędem elektrycznym osiągają niewielki zasięg ze względu na po-
jemność baterii akumulatorowych będące główny źródłem, zasilania układu napędowego. 
Wraz z rozwojem technologii baterii akumulatorowych, nad którymi pracuje wiele ośrodków 
jednocześnie opracowywane są rozwiązania techniczne dzięki którym możemy zwiększyć 
zasięg pojazdu poruszającego się w mieście. Możemy wyróżnić kilka: 
– akumulatory elektromechaniczne – (zasobnik kinetyczny), 
– superkondensatory, 
– hamowanie regeneracyjne. 

Energia z zasobnika kinetycznego może okazać się najbardziej właściwym rozwiązaniem 
i jako nowe rozwiązanie technologiczne wspomagające napęd elektryczny może znaleźć za-
stosowanie w transporcie drogowym.  

Możliwość gromadzenia energii mechanicznej z wykorzystaniem wirującej masy po raz 
pierwszy wykorzystywano w technologii Flywheel w bolidach Formuły 1. Charakteryzuje się 
wysoką sprawnością, osiągniętą dzięki specjalnej konstrukcji oraz wykorzystaniu lekkich 
materiałów.  
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1. SYSTEM ODZYSKU ENERGII Z ZASOBNIKA KINETYCZNEGO  

Pojazd o napędzie elektrycznym może być uzupełniony o kinetyczny zasobnik energii 
(koło zamachowe), którego właściwości możemy wykorzystać do napędu pojazdu. W mia-
stach pojazdy bardzo często ruszają i zatrzymują się, co oznacza, że do ruszenia z miejsca 
pojazdem elektrycznym wymaga poboru dużej energii z baterii akumulatorowych do zasilenia 
napędu elektrycznego.  

Kinetyczny zasobnik energii może być wykorzystany do umożliwiania rozpędzenia pojaz-
du, co stanowi jedną z alternatyw w dzisiejszej motoryzacji. 

Okazuje się być idealną formą magazynowania energii ze względu na swoją wysoką wy-
dajność, żywotność, szeroki zakres temperatur i gęstości mocy (tab. 1). Połączenie napędu 
elektrycznego z efektywnością koła zamachowego stwarza nowy wymiar możliwości uzy-
skiwania dodatkowej energii, która może zapewnić sprawny rozruch pojazdu. 

W wyniku działania wbudowanego koła zamachowego połączonego z silnikiem elek-
trycznym działając z dużą prędkością obrotową uzyskuje się znaczną energie kinetyczną.  

Tab. 1. Właściwości akumulatorów energii 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Kinematyczny magazyn energii przetwarza dostarczoną energię elektryczną o rożnych pa-
rametrach na energię kinetyczną wirującej masy lub energię kinetyczną wirującej masy na 
energię elektryczną o zakładanych parametrach. Maszyna elektryczna o specjalnej konstrukcji 
może być umiejscowiona np. wewnątrz koła zamachowego w kształcie drążonego walca lub 
może pracować w połączeniu poprzez układ sprzęgający z kinematycznym magazynem ener-
gii. 

W pierwszym przypadku zamknięta konstrukcja uniemożliwia swobodną wymianę ciepła 
pomiędzy elementami zasobnika, co stwarza trudne problemy z odprowadzeniem ciepła od 
uzwojeń maszyny elektrycznej, która musi pełnić funkcję silnika. W momentach szczytowego 
zapotrzebowania na energie (rozruch, przyspieszanie czy pokonywanie wzniesień) koło za-
machowe współpracuje przy zasilaniu silnika napędu elektrycznego natomiast podczas hamo-
wania (układ kinematyczny w postaci – efektywnego koła zamachowego) odzyskuje energie.  

W drugim układ sprzęgający może rozpędzać jak i hamować wirującą masę poprzez układ 
sterujący całym układem. 

W momentach (rozruchu, przyspieszania czy pokonywanie wzniesień) koło zamachowe 
wykorzystuje swoja energie kinetyczną przy zasilaniu silnika napędu elektrycznego natomiast 
podczas hamowania układ także spełnia funkcję odzysku energii.  
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Wytwarzana energia elektryczna, kosztem zmniejszenia energii kinetycznej pojazdu, jest 
przekazywana do zespołu baterii akumulatorowych. Koło zamachowe za pośrednictwem sil-
nika uzyskuje energie kinetyczną i zwiększa prędkość obrotową by pokonać opory ruchu. 

Układ musi posiadać pewną wartość mocy by zapewnić pokonanie oporów ruchu i rozpę-
dzić pojazd o masie powyżej 1000kg. Moc układu nie powinna być mniejsza niż dla układu 
klasycznego wynosząca 30kW. Poniżej przedstawiono materiały stosowane na zasobnik kine-
tyczny (tab. 2). 

Tab. 2. Właściwości materiałów na zasobniki kinetyczne [4] 

 

Można zauważyć, że bezwładnik kompozytowy mimo dwukrotnie większej energii ma 
prawie trzy i pół razy mniejszą masę. Jest tak dlatego ponieważ gęstość kompozytu jest ponad 
pięć razy mniejsza od gęstości stali. Przez odpowiednie dopasowanie promienia zewnętrzne-
go i wysokości pierścienia można uzyskać przy różnych prędkościach obrotowych te same 
parametry bezwładnika. 

Przy tych samych prędkościach obrotowych bezwładnik stalowy ma mały promień ze-
wnętrzny i dużą wysokość, podczas gdy bezwładnik kompozytowy ma duży promień ze-
wnętrzny i małą wysokość co daje przewagę do zastosowanie w transporcie drogowym. 

Energia kinetyczna zgromadzona w jednostce masy wirującego pierścienia zależy tylko od 
współczynnika kształtu i liniowej prędkości powierzchni zewnętrznej. Oznacza to również, że 
możliwe jest magazynowanie takiej samej energii w jednostce masy pierścieni o różnych 
promieniach zewnętrznych pod warunkiem, że każdy będzie miał ten sam współczynnik 
kształtu i tę samą prędkość liniową powierzchni zewnętrznej (czyli różną prędkość kątową). 

Zatem jest pewna swoboda doboru prędkości kątowej z jednoczesną zmianą promieni 
pierścienia bez zmiany efektywności magazynowania energii w jednostce masy. Z myślą tą 
został stworzony system odzysku energii KERS. 

1.1. System odzysku energii – KERS  
KERS (Kinetic Energy Recovery System) system skonstruowany przez firmę Flybrid jest 

systemem wykorzystywanym w wyścigach Formuły 1 do odzysku energii kinetycznej pojaz-
du podczas hamowania. Urządzenie mieści się w specjalnej obudowie a koło zamachowe 
działa w próżni i pozwala gromadzić energię kinetyczną, jakiej nadwyżka pojawia się przy 
każdym hamowaniu.  

Następnie energia ta może zostać przekazana z powrotem do układu napędowego podczas 
przyspieszania. Działający system może odzyskiwać 400 kJ energii przy wadze 25 kg całego 
układu. Jej przekazanie na koła przy przyspieszaniu zapewnia 80 KM w ciągu 6,67 s. Energia 
odzyskana podczas hamowania jest gromadzona w wirującym z dużą prędkością kole zama-
chowym i wykorzystana przy przyspieszaniu bolidem Formuły 1.  
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Rozwiązanie czysto mechaniczne odznacza się sprawnością na poziomie 65-70%, podczas 
gdy zamiana energii kinetycznej na elektryczną i gromadzenie jej w akumulatorze powoduje, 
że sprawność spada do 35-45%.  

 

Rys. 1. Schemat systemu KERS [7] 

Sercem urządzenia KERS jest specjalny moduł CVT, jako przekładnia pełni jednocześnie 
funkcję sprzęgła, umożliwiając włączenie przekazywania napędu na koło zamachowe w od-
powiedniej chwili jak i hamowanie. W jej konstrukcji wykorzystano współpracę kół o toro-
idalnym zarysie, które pozwalają na płynną zmianę przełożenia. Szybkoobrotowe koło zama-
chowe wykonane jest z włókna węglowego działającego w próżni z prędkością – rzędu 
40 000 obr/min i zapewnia moc 80 KM. Zastosowanie systemu KERS w Formule 1 zapocząt-
kowało nowy wymiar pozyskiwania energii. 

2. WYZNACZANIE PARAMETRÓW ZASOBNIKA KINETYCZNEGO 

Maksymalna wartość energii kinetycznej gromadzonej w zasobniku o momencie bez-
władności J, który wiruje z prędkością ωmax jest określona:  
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Moment bezwładności J  zasobnika – o promieniu zewnętrznym zr  wewnętrznym wr , 

wysokości h , zrobionego z materiału o gęstości ρ  jest określony: 
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gdzie m jest masą. 
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gdzie zv  jest prędkością zewnętrznej powierzchni zasobnika. 
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Wprowadzając pojęcie masowego współczynnika efektywności magazynowania energii, 
który jest określony ilością energii kinetycznej zmagazynowanej w jednostce masy wirujące-
go pierścienia wyraża się: 

2
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=  

Z powyższego wyrażenia widać, że energia kinetyczna zgromadzona w jednostce masy 
wirującego pierścienia zależy tylko od współczynnika kształtu i liniowej prędkości po-
wierzchni zewnętrznej. 

Przy zadanej maksymalnej energii bezwładnika maxW  oraz danych materiałowych eR  i ρ :  

– należy określić wartość współczynnika kształtu ( )1,5.0∈sK Minimalna wartości współ-

czynnika odpowiada pełnemu walcowi, wartość maksymalna odpowiada pierścieniowi 
nieskończenie cienkiej ściance,  

– należy obliczyć minimalną masę bezwładnika:  
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– jeżeli występują ograniczenia gabarytowe to z nich należy określić promień zewnętrzny 

zr następnie obliczyć maksymalną prędkość liniową, a następnie maksymalną prędkość ką-
tową i prędkość obrotową: 

,/
1

srad
R

r
e

z ρ
ϖ =  min/30 obrn

π
ϖ=  

– gdy ograniczenia dotyczą maksymalnej prędkości obrotowej ( )min/obrn =  to należy ob-
liczyć prędkość kątową, a następnie promień zewnętrzny: 
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– wyznaczyć promień wewnętrzny: 

12 −= szw krr  

– wyznaczyć wysokość pierścienia: 
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Jeżeli obliczone h przekroczy ograniczenia gabarytowe to należy zwiększyć rz lub zmniej-
szyć prędkość obrotową by osiągnąć odpowiednią moc. Z powyższych parametrów możemy 
wyznaczyć odpowiedni bezwładnik. 

PODSUMOWANIE 

Powyższe rozwiązanie daje nowe spojrzenie na wykorzystanie energii z układu kinema-
tycznego w postaci szybkoobrotowego koła zamachowego. Zmiana sposobu napędzania sa-
mochodów może doprowadzić do znacznych oszczędności zużycia energii. Zadaniem układu 
jest by energia elektryczna zamieniana w energie kinetyczną bezwładnika przy pracy silniko-
wej przekładała się na zwiększenie zasięgu pojazdów elektrycznych.  

Dzięki nowym możliwościom napędzania pojazdów samochodowych przez dodatkowe źró-
dła energii, coraz bardziej zasadne jest upowszechnienie się tego rodzaju układu napędowego. 
Miejmy nadzieję, że wysiłki jednostek badawczo-rozwojowych doprowadzą do ekonomicznych 
rozwiązań, które w konsekwencji spowodują rewolucję na rynku samochodowym. 
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THE ABILITY TO INCREASE THE RANGE  
OF ELECTRIC VEHICLE USING UNCONVEN-

TIONAL TECHNICAL SOLUTIONS 

Abstract 
The article presents the problem of electric propulsion as an ecological drive in cars with 

unconventional solutions in the form of a kinematic system. Due to the short range electric vehicle 
research and development testing of high-technology energy storage tanks due to their properties. 
Energy storage in the best manner the technical requirements for fitness, vitality, energy density and 
environmental protection. This will be a point departure for further consideration of the presented 
concept that could be used in cars of the future. 

Key words: increase the range, driving range, electric vehicle, unconventional technical solutions. 
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