
I 

Efektywność transportu 

 

 

   

718 AUTOBUSY 6/2016 
 

Jarosław ZAKRZEWSKI, Robert PIETRUSZEWSKI, Rafał DYCHTO 

ADAPTACJA SAMOCHODU OSOBOWEGO  

DO POTRZEB NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO 

 

W artykule omówiona została problematyka związana z adaptacją samochodu spalinowego do napędu elektrycznego. Sa-

mochody elektryczne, ze względu na coraz lepsze osiągi oraz niewątpliwe zalety, wciąż zyskują na popularności. Ciągłe bada-

nia pozwalają na rozwój technologii oraz implementację nowych rozwiązań. Projekt prowadzony na Politechnice Łódzkiej ma 

na celu przebadanie zastosowania technologii indukcyjnego przesyłu prądu elektrycznego do napędzania i ładowania pojaz-

dów. Jako bazę postanowiono wykorzystać konwencjonalną (spalinową) konstrukcję. Artykuł został poświęcony wszystkim 

dokonanym oraz planowanym zmianom w samochodzie w celu przystosowania go do nowego, elektrycznego napędu, a także 

opisowi zainstalowanych układów.  

 

WSTĘP 

Koncepcja samochodów elektrycznych, wbrew powszechnej 
świadomości sięga zarania motoryzacji. To przewaga osiągów 
uzyskana na początku motoryzacyjnego wyścigu zbrojeń przez 
pojazdy o napędach spalinowych spowodowała, że do dziś kon-
strukcje oparte na tej drugiej  technologii królują na drogach. Jednak 
mając na względzie wciąż zwiększający się globalny odsetek samo-
chodów, rosnącą mobilność ludności, a także proekologiczne tren-
dy, coraz większe wysiłki, podejmowane przez koncerny oraz nau-
kowców, mają prowadzić do rozwoju samochodowego transportu 
elektrycznego. 

Nieustannie prowadzone są prace nad rozwojem i implementa-
cją napędów elektrycznych w autobusach, samochodach, motocy-
klach, czy nawet samolotach. Główne problemy, do niedawna ogra-
niczające ich zastosowania, takie jak nieduży zasięg pojazdu, duża 
masa lub długie ładowanie są konsekwentnie pokonywane. 

Samochody na prąd (włączając rozwiązania hybrydowe) zdo-
bywają coraz większą część rynku, kosztem pojazdów spalinowych. 
Poza oczywistymi zaletami napędów elektrycznych np. czystością, 
brakiem spalin, cechą wyróżniającą jest maksymalny moment obro-
towy osiągany już przy najniższych obrotach. 

Jednym z głównych problemów samochodów z napędem elek-
trycznym, ograniczającym masowe zastosowanie, jest ich względnie 
niewielki zasięg. Pomimo ciągłych postępów w dziedzinie groma-
dzenia energii elektrycznej i następnie wykorzystania jej do napędu 
pojazdów, do tej pory ustępują zasięgiem pojazdom wyposażonym 
w napęd z użyciem silników spalinowych. Z tego też powodu w 
Zakładzie Pojazdów Politechniki Łódzkiej podjęto prace badawcze 
dotyczące wykorzystania zjawiska indukcji elektromagnetycznej do 
ładowania lub nawet napędzania pojazdów. Samo zjawisko indukcji 
elektromagnetycznej, nie jest odkryciem nowym i ma szerokie za-
stosowanie w przemyśle. Również sama koncepcja zasilania induk-
cyjnego ma bardzo duży potencjał przemysłowy, mimo to wykorzy-
stanie tej technologii w transporcie wydaje się budzić największe 
zainteresowanie. Rozwiązanie takie, potencjalnie daje możliwość 
ładowania autobusów podczas postoju na przystankach czy również 
samochodów osobowych np. w trakcie oczekiwania na zmianę 
świateł.  

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Założono, że zjawisko indukcji elektromagnetycznej może zo-
stać wykorzystane do bezpośredniego zasilania silników elektrycz-
nych zastosowanych w układach napędowych pojazdów lub do 
ładowania akumulatorów zasilających te silniki. W pierwszym etapie 
prac przeprowadzono adaptację układu napędowego samochodu 
osobowego, w celu zainstalowania w nim silnika elektrycznego. 
Wykonano oraz poddano analizie różne koncepcje zabudowy. Bazą 
do projektu był lekki samochód osobowy Smart fortwo. Wykonano, 
a następnie poddano analizie różne koncepcje adaptacji napędu 
elektrycznego. Po zatwierdzeniu projektu, przystąpiono do prac 
adaptacyjnych.   

2. ADAPTACJA POJAZDU SPALINOWEGO  
DO NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO 

Smart fortwo to miejski, dwumiejscowy  samochód, produko-
wany od 1998 roku. Napęd odbywa się z wykorzystaniem kół osi 
tylnej. Układ napędowy umieszczony jest pod przestrzenią bagażo-
wą. Układ nośny pojazdu to: z przodu kolumny typu McPearson’a, z 
tyłu natomiast, została zastosowana oś zespolona z dwiema sprę-
żynami spiralnymi, a siły poprzeczne przejmowane są przez dwa 
wahacze poprzeczne. Zbiornik paliwa zainstalowano w centralnej 
części pojazdu pod podłogą. 

Budowa samochodu elektrycznego różni się znacząco w sto-
sunku do konstrukcji z silnikiem spalinowym. Nie występuje w nim 
układ wydechowy, brak w nim również zbiornika paliwa. Źródłem 
napędu może być jeden silnik, napędzający daną oś poprzez prze-
kładnię, lub mniejsze jednostki napędowe sprzężone bezpośrednio 
z kołami pojazdu. 

W konsekwencji, dostosowanie samochodu zaprojektowanego 
pod kątem tradycyjnego, spalinowego układu napędowego, do 
nowego, elektrycznego napędu wymagało szeregu zmian konstruk-
cyjnych.  

Przebudowany samochód został pokazany na rysunku 1. 
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Rys. 1.  Smart fortwo przebudowany na wydziale mechanicznym PŁ 

3. ZMIANY KONSTRUKCYJNE 

W pierwszym etapie prac adaptacyjnych, usunięto z pojazdu 
silnik spalinowy wraz ze skrzynią biegów tworząc miejsce do zain-
stalowania jednostki elektrycznej. Następnie, zdemontowano zbior-
nik paliwa. Powstała przestrzeń wykorzystana zostanie do montażu 
planowanego układu zasilania indukcyjnego lub niezbędnych do 
dłuższej jazdy akumulatorów. Takie układy jak: układ chłodzenia 
silnika spalinowego czy zasilania hamulców również stały się zbęd-
ne (w napędzie elektrycznym główną rolę układu hamowania przej-
muje silnik elektryczny). Zdemontowano także tradycyjny akumula-
tor.  

Tak przygotowany pojazd zyskał nowy napęd. Do instalacji no-
wego zespołu napędowego do konstrukcji pojazdu wykorzystano 
płytę bazową przymocowaną do tylnej poprzecznej belki samocho-
du.  

Silnik przymocowano czterema śrubami w sposób zapewniają-
cy odpowiednią sztywność oraz regulację położenia. Sposób mo-
cowania układu napędu elektrycznego (mimo uzyskanej przestrzeni 
po deinstalacji silnika spalinowego) wymusił przebudowanie tylnego 
zawieszenia pojazdu, a dokładnie układu wahaczy poprzecznych, 
które kolidowały z nowym napędem. Sposób mocowania silnika 
przedstawiony został na rysunku 4.  

Do przeniesienia momentu obrotowego z silnika na koła wyko-
rzystano istniejącą przekładnię główną mocując do niej silnik kołnie-
rzowo poprzez tuleję przejściową. Dokładne wykonanie tulei po-
średniej pozwoliło na uzyskanie współosiowości wału silnika z ko-
łem koronowym przekładni głównej. Zainstalowany silnik SEW 
DRE132S4 o mocy 4 kW charakteryzuje się momentem  obrotowym 
rzędu 26 Nm. Parametry te są znacznie niższe względem teore-
tycznych danych dla nawet najsłabszych jednostek spalinowych 
proponowanych dla tego modelu. Należy jednak pamiętać o od-
miennej charakterystyce silników elektrycznych względem spalino-
wych odpowiedników. Charakterystyka przykładowego benzynowe-
go silnika montowanego w modelu fortwo (silnik 1l, smart fortwo II) 
pokazana jest na rysunku 2. 

 
Rys. 2. Charakterystyka silnika spalinowego samochodu Smart 
fortwo, o pojemności 1l [1] 

 
Ogólną charakterystykę elektrycznych silników stosowanych w 

napędach pojazdów pokazuje rysunek 3. 
 

 
Rys. 3. Charakterystyka silnika elektrycznego (dwustrefowa regula-
cja prędkości obrotowej) [2] 

 
Wał silnika elektrycznego obracający się z maksymalną pręd-

kością 1460 obrotów na minutę może rozpędzić pojazd do ok. 40 
km/h (uwzględniając przełożenie przekładni głównej oraz rozmiar 
kół pojazdu).  
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Rys. 4. Napęd elektryczny pojazdu stworzonego na PŁ 

3.1. Zmiany w zawieszeniu 

Konieczność zdemontowania wahaczy poprzecznych sprawiła, 
iż pojazd stracił stabilność w tym kierunku. Komplet elementów 
pierwotnego układu zawieszenia tylnej części pojazdu, z wyszcze-
gólnieniem usuniętych części przedstawia rysunek 5.  

 

 
Rys. 5. Tylne zawieszenie Smarta fortwo [3] 

 
Brak wskazanych elementów skutkował „wyjeżdżaniem” tyl-

nych półosi samochodu do boku podczas pokonywania zakrętów. W 
celu ponownego usztywnienia konstrukcji w kierunku poprzecznym 
postanowiono częściowo wykorzystać zdemontowane elementy.  

Koniec lewego wahacza, od strony koła został zamocowany tak 
jak przed demontażem. Drugi jego koniec został przytwierdzony do 
płyty bazowej. Nową konfigurację przedstawiono na rysunku 6. 
Oczywiście, pod uwagę wzięto, iż możliwości takiej konstrukcji będą 
mniejsze niż te dla konfiguracji zaproponowanej oryginalnie przez 
producenta pojazdu. Uznano jednak, że dla przewidywanych osią-
gów oraz dla potrzeb prowadzonych badań nowy układ wystarcza-
jąco zabezpieczy pojazd pod względem stabilności poprzecznej do 
osi wzdłużnej samochodu, w kierunku poziomym. Przednie zawie-
szenie pozostawiono bez ingerencji. 

 

 
Rys. 6. Rozwiązanie usztywnienia poprzecznego, tylnego zawie-
szenia w zmienionej konstrukcji 

 
Ze względu na dość niskie podwieszenie silnika, a co za tym 

idzie niewielki uzyskany prześwit, przewiduje się możliwość wpro-
wadzenia dodatkowego usztywnienia zawieszenia w tylnej części 
pojazdu, w kierunku pionowym. Ta ewentualna zmiana uzależniona 
jest od zachowania obecnego układu zawieszenia podczas kolej-
nych testów jezdnych smart’a i zagrożenia uszkodzeniem układu 
napędowego. Nadmieniona zmiana może być również niezbędna ze 
względu na konieczność zachowania odpowiedniej (niewielkiej) 
odległości pomiędzy odbiornikiem indukcyjnym zamontowanym pod 
podłogą samochodu, a źródłem prądu umiejscowionym na lub w 
podłożu. Wymóg ten zostanie zweryfikowany po określeniu osta-
tecznych możliwości i parametrów wybranego  indukcyjnego układu 
zasilania. 

Ostatnim czynnikiem kształtującym układ zawieszenia będzie 
wpływ nowego rozkładu masy pojazdu na jego zachowanie podczas 
testów jezdnych. 

4. UKŁAD ZASILANIA 

Docelowo silnik elektryczny ma być zasilany energią pocho-
dzącą z indukcyjnego układu zasilania, a w przyszłości być może 
również z zaimplementowanych baterii. W chwili obecnej falownik 
steruje prądem przesyłanym przez przewód elektryczny podłączony 
bezpośrednio do sieci. Takie rozwiązanie tymczasowe pozwoliło na 
wstępne sprawdzenie właściwości jezdnych adaptowanego pojazdu. 
Sygnał generowany przez czujnik sprzężony z pedałem „gazu” jest 
zmienną, na podstawie której falownik reguluje prąd przekazywany 
do silnika. Rysunek 7 przedstawia kabinę przebudowanego samo-
chodu wraz z układami zasilania oraz sterowania pojazdem. 

 

 
Rys. 7. Wnętrze elektrycznego Smart’a 

Dla porównania, oraz uwypuklenia dokonanych zmian, na ry-
sunku poniżej pokazano oryginalne wnętrze pojazdu. 

 

 
Rys. 8. Oryginalne wnętrze Smart’a fortwo [4] 
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PODSUMOWANIE 

Podsumowując należy zauważyć, iż omawiany projekt badaw-
czy wpisuje się w aktualne trendy w przemyśle motoryzacyjnym. 
Coraz popularniejsze samochody elektryczne w niedalekiej przy-
szłości mogą zacząć wypierać z rynku konwencjonalne rozwiązania 
oparte na paliwach kopalnych. Rosnące zapotrzebowanie powinno 
wymusić rozwój infrastruktury dedykowanej dla pojazdów elektrycz-
nych nie wyłączając indukcyjnych punktów szybkiego ładowania, 
czy kojarzących się z science-fiction indukcyjnych dróg. Adaptacja 
pojazdu spalinowego do napędu elektrycznego to szereg doświad-
czeń, które z pewnością będzie można w przyszłości wykorzystać 
przy konstrukcji typowo elektrycznych pojazdów czy tworzeniu 
nowych rozwiązań dedykowanych do tego typu samochodów. Coraz 
większa dostępność pojazdów z napędem elektrycznym oraz spa-
dające ceny takich rozwiązań pozwalają sądzić, iż w niedalekiej 
przyszłości pojazdy elektryczne będą w powszechnym użytku, na 
europejskich drogach. 
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Passenger car adaptation in context  
of electric drive requirements 

Electric cars, because of their continuously improving 

performance and indisputable qualities, gain still growing 

popularity. Continued research generates a technology de-

velopment and allows an implementation of new solutions. 

The project conducted at Lodz University of Technology 

concerns a research on applications of electric current in-

duction issue in a car drive and a car battery charging. Con-

ventional ICE car construction was chosen as a base. This 

paper is devoted to all changes in a vehicle construction 

(done and planned) required for  electric technology imple-

mentation. Additionally, it includes description of installed 

systems. 
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