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Streszczenie 
W artykule przedstawiono zastosowania w pojazdach elektrycznych układów odzysku energii i wy-

korzystania do poruszania się pojazdem. Przedstawiono szczegółowo problematykę analizy odzysku 
energii z hamowania jako potencjał rozwojowy w układach napędowych. 
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WSTĘP 

W związku z potrzebą ograniczenia zużycia nieodnawialnej energii i zagrożeń ekologicz-
nych spowodowanych masowym transportem samochodowym spowodowały intensyfikację 
prac nad poszukiwaniem energooszczędnych źródeł napędu oraz  prac w zakresie zastosowa-
nia odzysku energii w pojazdach samochodowych.  

Pomysł konstrukcji i eksploatacji pojazdu z napędem elektrycznym został zrealizowany 
już w połowie XIX wieku, ale został wyparty przez napęd spalinowy i dziś ten cichobieżny 
i bez emisyjny napęd powraca dzięki nowym technologiom oraz nowym źródłom energii.  

Głównym problemem stają się wydajne źródła zasilania, czyli pojemność akumulatorów 
potrzebnych do przejechania większych dystansów, dlatego pojazdy z napędem elektrycznym 
sprawdzają się w warunkach aglomeracji miejskiej, gdzie pojazd samochodowy wykonuje 
dużo manewrów przyspieszania i hamowania. 

Wyróżnić można dwie grupy elektrycznych układów napędowych: silniki prądu stałego 
i silniki prądu zmiennego, które są coraz powszechniej stosowane w pojazdach samocho-
dowych.  

Proces wdrażania silników elektrycznych do pojazdów samochodowych się rozpoczął 
z kilku głównych czynników:  
– ograniczenie emisji spalin w miastach, co ma wpływ na środowisko,  
– efektywność napędu elektrycznego wynosi 79-95% co stanowi jego bezkonkurencyjność,  
– prąd do napędu uzyskiwany może być ze źródeł odnawialnych,  
– napęd elektryczny nie emituje hałasu, co wpływa na komfort jazdy,  
– prostota rozwiązania napędu elektrycznego, obniżenie kosztów eksploatacji. 

Wykorzystanie efektywności silników elektrycznych w pojazdach samochodowych jest 
innowacyjnym rozwiązaniem na dzisiejsze czasy. Poniżej przedstawiono pojazd marki Re-
nault o napędzie elektrycznym oferowany na krajowym rynku. 
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1. STRUKTURA POJAZDU Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 

 
Rys. 1. Struktura produkowanego pojazdu Renault Kangoo Express Z.E [7] 

Silnik elektryczny: synchroniczny silnik z magnesami trwałymi,  
Moc maksymalna: 44 kW,  
Maks. prędkość obrotowa silnika: 10,500 obr/min,  
Stały moment obrotowy 226 Nm,  
Przyspieszenie: 0-60 km/h w 6,5 s, 
Prędkość maksymalna: 130 km/h,  
Akumulatory: litowo-jonowe o poj. 22kWh, 
Zasięg na jednym ładowaniu: 160 km.  

Do lepszego wykorzystania układu napędowego pojazdu elektrycznego jest niezbędna 
możliwość efektywnego ładowania akumulatorów. W tym celu rozwiązaniem zasilania ukła-
du napędowego będą akumulatory litowo-jonowe. Generatorowa praca układu napędowego 
umożliwia odzyskanie energii, która może być następnie wykorzystana przez odbiorniki elek-
tryczne w pojeździe lub jako dodatkowe źródło energii do napędu pojazdu.  

Najbardziej obiecujące sposoby magazynowania energii dopiero są opracowywane  
i w niedalekiej przyszłości znajdą zastosowanie w pojazdach o napędzie elektrycznym,  
a na dzień dzisiejszy odzysk energii możemy uzyskać z: 
– hamowania regeneracyjnego, 
– kinetycznego zasobnika energii,  
– superkondensatorów. 

Układ napędowy samochodu elektrycznego składa się ze źródła energii, maszyny elek-
trycznej oraz urządzeń mechanicznych przenoszących energię na koła jezdne pojazdu. Głów-
nym zadaniem silnika w samochodzie elektrycznym jest wytworzenie momentu napędowego 
umożliwiającego jazdę do przodu i do tylu.  

Napęd elektryczny ma dwa stany pracy: mechaniczna i prądnicową:  
– praca mechaniczna przetwarza energie elektryczna na mechaniczną, przenosi moment ob-

rotowy na kola jezdne i napędza pojazd, 
– praca prądnicowa przetwarza energie mechaniczną na energie elektryczną, czyli pełni role 

generatora prądu, który dostarcza energie elektryczną do akumulatorów. 
Układ napędowy samochodu elektrycznego poprzez układ sterowania współpracujący  

z układem hamulcowym tworzą system odzysku energii. 
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2. SYSTEMY ODZYSKU ENERGII W POJEŹDZIE Z NAPĘDEM 
ELEKTRYCZNYM 

2.1.  System odzysku energii podczas hamowania 
Podczas hamowania z odzyskiem energii następuje przekształcenie energii kinetycznej 

wynikającej z ruchu pojazdu w energie elektryczną za pośrednictwem silnika elektrycznego, 
który pełni wówczas role generatora prądu. W ten sposób część energii, która podczas hamo-
wania jest tracona na ciepło to w postaci energii elektrycznej może być zmagazynowana  
w akumulatorach a następnie wykorzystana do napędu pojazdu. 

W celu zwiększenia wykorzystania energii kinetycznej uzyskiwania większych opóźnień 
w układzie hamulcowym cały moment tarcia lub jego część musi być zamienione na moment 
odzyskiwany, przy stałej sile nacisku na pedał hamulca, opóźnienie pojazdu nie może ulec 
zmianie. W tym układzie sterowanie jest zintegrowane z układem hamulcowym w taki spo-
sób, że ciągle wykorzystywana tylko taka część momentu hamowania, która może być prze-
tworzona przez generator.  

Proporcje podziału pomiędzy momentem hamującym umożliwiającym odzysk energii,  
a momentem tarcia w układzie hamulcowym są ustalane na podstawie wymiany danych mię-
dzy sterownikami układu napędowego i układu hamulcowego. 

Podczas hamowania pojazdu maksymalny moment hamowania silnika elektrycznego jako 
generatora zmienia się w sposób ciągły w szerokim przedziale prędkości obrotowej. Iloczyn 
momentu obrotowego i prędkości obrotowej, czyli moc silnika elektrycznego jest w tym za-
kresie stała. Przy małej prędkości obrotowej występuje przedział stałego maksymalnego mo-
mentu obrotowego silnika elektrycznego. 

Jeżeli prędkość obrotowa będzie się nadal zmniejszała, to wartość momentu hamującego 
umożliwiającego odzysk energii zmniejszy się do zera. 

Do uzyskania stałej wartości opóźnienia pojazdu jest wymagana stała wartość momentu 
hamowania na kołach. Jeżeli silnik elektryczny osiągnie graniczna wartość momentu to  
w miarę zmniejszania prędkości obrotowej musi następować ciągłe zmniejszanie momentu 
tarcia układu hamulcowego, ponieważ w tym okresie następuje wzrost momentu silnika elek-
trycznego jako generatora na rys. 2 przedstawiono przykładowy przebieg hamowania z odzy-
skiem energii. 

 
Rys. 2. Przebieg maksymalnego momentu obrotowego podczas pracy generatorowej 
Źródło: Bosch GmbH. 
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Rys. 3. Przebieg hamowania z odzyskiem energii 
Źródło: Bosch GmbH. 

Na początku następuje wzrost momentu generowanego aż do osiągnięcia maksymalnej 
wartości. Pod koniec hamowania moment generowany zanika i zostaje zastąpiony momentem 
tarcia ponieważ przy malej prędkości obrotowej silni elektryczny nie jest wstanie wytworzyć 
momentu generowanego. 

Podczas hamowania od dużej prędkości aż do zatrzymania, przy stałej sile nacisku na pe-
dał hamulca w sposób ciągły jest dopasowywany rozdział miedzy momentem tarcia, a mo-
mentem hamującym umożliwiającym odzysk energii. System sterowania ciągle nadzoruje 
wszystkie najważniejsze parametry układu napędowego i określa, w której chwili układ może 
służyć do odzysku energii hamowania. Schemat układu umożliwiającego odzysk energii ha-
mowania przedstawiono na rysunku 4. 

 
Rys. 4. Schemat układu umożliwiającego odzysk energii 
Źródło: Bosch GmbH. 

Proces hamowania odbywa się w krótkim czasie, w którym wydziela się duża ilość ener-
gii. Elektryczna moc akumulatorów również ma duży wpływ na przebieg odzysku energii, 
ponieważ stanowią one element ograniczający przyjmowanie energii elektrycznej w krótkim 
czasie. Ilość odzyskanej energii związana jest ze strategią hamowania pojazdu, podział sił 
hamowania oraz procentowy udział hamowania odzyskowego w całym procesie hamowania 
dodatkowo ograniczają ilość odzyskanej energii.  

Pomimo tego można zaoszczędzić około 15% zużywanej energii w ruchu miejskim. 
Wartość udziału momentu hamowania realizowany przez układ odzysku energii jest prze-

kazywana do sterowników układu napędowego, czyli silnika elektrycznego. 
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PODSUMOWANIE 

Przedstawione powyższe rozwiązanie daje możliwość wykorzystania energii podczas ha-
mowania które jest gromadzone w akumulatorach celem jej wykorzystania.  

Hamowanie odzyskowe również obniża koszty eksploatacyjne pojazdu przez znaczne 
zmniejszenie zużycia energii ponadto pozytywnym skutkiem jest ograniczenie energii, z ko-
rzyścią dla środowiska naturalnego.  

W najbliższych latach wielu producentów zaoferuje nowe modele pojazdów o napędzie 
elektrycznym z efektywnymi układami odzysku energii. 

Wymienione w artykule systemy odzysku energii wymagają oddzielnych opracowań. 
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ECO-DRIVE VEHICLES WITH ENERGY  
RECOVERY SYSTEMS 

Abstract 
The article presents an application in electric vehicles and energy recovery systems used to move 

the vehicle. Analysis are presented in detail the issues of energy recovery from braking as the poten-
tial for development in the propulsion system. 

Key words: eco-drive vehicles, vehicles, energy recovery systems. 
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