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POPRAWA SPRAWNOŚCI POJAZDU POPRZEZ ODZYSK ENERGII 

 

W artykule omówiona została problematyka związana z zarządzaniem stratami energii pojazdu drogowego w ruchu. 

Wskazano źródła i naturę tych strat oraz techniki pozwalające na ich przechwytywanie i ponowne wykorzystanie. Ponadto, 

wyjaśniono koncepcje oraz sposoby działania układów odzysku energii (ERS – Energy Recovery System). 

 

WSTĘP 

Rosnące w ogromnym tempie zapotrzebowanie na energię na 
świecie prowadzi do poszukiwań nowych, bardziej ekologicznych 
oraz efektywnych jej źródeł. Z drugiej strony, obecny trend energo-
oszczędności nie pozwala przejść obojętnie obok problemu energii 
bezpowrotnie traconej do środowiska, będącego konsekwencją 
różnych procesów technicznych, wynikającą z ich natury lub niedo-
skonałości. W efekcie, wiele wysiłków poświęca się kwestii możli-
wości przechwytywania tej energii oraz jej ponownego wykorzysta-
nia. Oba wymienione nurty przemysłu nie omijają motoryzacji. Bły-
skawiczny rozwój świata pociąga za sobą wzrost globalnego handlu 
oraz mobilności ludzi, zwiększając tym samym rolę transportu  
w codziennym życiu.  

Mimo bogatej historii transportu, nie wyłączając motoryzacji, in-
żynierowie tej gałęzi przemysłu wciąż borykają się z wieloma pro-
blemami znanymi od dekad lub w niektórych przypadkach od po-
czątku jej rozwoju. Jednym z takich zagadnień jest kwestia prze-
chwytywania energii traconej do środowiska, np. w procesie hamo-
wania, zauważona już na początku XIX wieku. Niemniej w począt-
kowej fazie ewolucji motoryzacji najwięcej uwagi poświęcano osią-
gom projektowanych wehikułów oraz ich możliwościom użytkowym. 
Efektywność energetyczna pojazdów przykuła duże zainteresowa-
nie w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, a było to naturalną 
konsekwencją wystąpienia kryzysu paliwowego, jednak w tamtym 
okresie więcej wysiłków skoncentrowano na zmniejszaniu oporów 
ruchu. Dzisiaj rozwiązanie tego problemu, na równi z poszukiwa-
niem alternatywnych technologii napędu, wydaje się być kluczem do 
dalszego rozwoju znanego nam transportu. 

1. MOTYWACJE 

Zgodnie z powszechną opinią zanieczyszczenie powietrza 
wpływa na globalny klimat. Pomijając dywagacje na temat słuszno-
ści tej tezy, nie ulega wątpliwości, iż zły stan powietrza ma bezpo-
średni wpływ na lokalne pogorszenie jakości życia. Za przykład 
posłużyć mogą tu Pekin lub Kraków. Można wskazać wiele źródeł 
degradacji jakości powietrza, jednak sam transport może odpowia-
dać za nawet 40% emisji cząstek zanieczyszczających powietrze  
w miastach, oraz 65% całkowitej emisji na terenie UE. 

Popularyzacja proekologicznego światopoglądu w społeczeń-
stwie skutkuje zmianą postrzegania wielu aspektów życia oraz 
powstawaniem nowych trendów jakim może być ponowne odkrycie 
roweru jako środka codziennej komunikacji w Polsce. Prawodawcy 
wpisują się w ogólny nurt czego dowodem jest wypieranie ruchu 
drogowego z centrów wielu miast, wsparcie dla sektora odnawial-
nych źródeł energii oraz ukazujące się akty legislacyjne dotyczące 

emisyjności zanieczyszczeń lub ochrony środowiska w szerszym 
aspekcie. Przedstawiona sytuacja nie omija również sektora trans-
portu. Oczekiwania użytkowników, związane również z wymiarem 
ekonomicznym, oraz wymogi prawne, tworzą presję także na pro-
ducentach pojazdów drogowych. 

 

 
Rys. 1. Źródła oraz skutki zanieczyszczenia powietrza 

 
Pomimo występowania okresowych kryzysów ekonomicznych 

liczba zarejestrowanych pojazdów drogowych na świecie regularnie 
rośnie sięgając dzisiaj liczby ponad 1,2 miliarda sztuk. Ponadto 
wzrosty notują również wskaźniki sprzedaży pojazdów oraz rocznej 
sumy pokonywanych kilometrów. Rozważając kwestie ekonomiczne 
nie wolno nie wziąć pod uwagę kosztów eksploatacyjnych użytko-
wanych wehikułów. W przypadku napędu konwencjonalnego mają 
one ścisły związek z sytuacją na rynku paliw. Analizując okres wielu 
dekad rozwoju motoryzacji, łatwo zauważyć regularny wzrost ich 
cen (pomimo występujących okresowo załamań). Uwzględniając 
ciągły brak alternatywnego pozyskiwania paliw ropopochodnych 
względem wydobycia, można z pewnym marginesem błędu założyć, 
iż nurt ten nadal będzie się utrzymywać, przynajmniej do momentu  
gdy realną konkurencją staną się pojazdy elektryczne. 

Kupujący coraz częściej spoglądają w kierunku pojazdów z na-
pędami niekonwencjonalnymi tj. pojazdów elektrycznych lub wodo-
rowych. Popularność tego typu rozwiązań musi iść w parze  
z rozwojem odpowiedniej infrastruktury obsługowej, a często także 
dostosowaniem odpowiednich aktów prawnych związanych np.  
z homologacją. Procesy te są złożone i długotrwałe. Szacuje się,  
iż pojazdy napędzane paliwami ropopochodnymi stanowić będą 
większość floty nawet do 2065-70 roku. W tej chwili ta grupa stano-
wi nawet 98% wszystkich pojazdów drogowych. 

Opisany kontekst wymusza na badaczach, aby poza poszuki-
waniem i rozwojem alternatywnych źródeł napędu, skoncentrowali 
się na usprawnianiu rozwiązań konwencjonalnych. Działania w tym 
kierunku prowadzi się trójtorowo: 
– redukcja oporów ruchu 
– usprawnienie jednostek napędowych 
– odzysk traconej energii 
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Poza motywami ekologicznymi oraz ekonomicznymi do pochy-
lenia się nad niezagospodarowaną energią, traconą w procesach 
użytkowych do otoczenia, skłania aspekt inżynierski w postaci 
niezagospodarowanego potencjału. 

2. ŹRÓDŁA STRAT ENERGII 

Jedną z niepodważalnych reguł fizyki otaczającego nas świata 
jest zasada zachowania energii. Oznacza to, że wszystkim proce-
som fizycznym towarzyszy pożądany lub nie rodzaj jej transferu, 
wewnątrz danego układu lub poprzez interakcję z otoczeniem. 
Sytuacja ta dotyczy wszelkich technologii od żarówek przez kompu-
ter po samochody. Niepożądany transfer energii do otoczenia doty-
czy najczęściej ciepła. Samo zjawisko można podzielić na dwie 
kategorie ze względu na jego naturę. Duża część energii tracona 
jest ze względu na niedoskonałość procesów oraz urządzeń za nie 
odpowiedzialnych, co wyraża się stopniem sprawności analizowa-
nego systemu. Do tej grupy można zaliczyć ciepło wytwarzane 
przez silnik. Jest ono oczywiście częściowo użyteczne np. do 
ogrzania kabiny, mimo to znaczna część energii chemicznej drze-
miąca w paliwie ulatuje w powietrze. W drugim przypadku mamy do 
czynienia z naturalną konsekwencją procesów użytkowych. Dobrym 
tego przykładem jest proces hamowania pojazdu, gdzie na ciepło 
zamieniana jest cała początkowa energia kinetyczna. 

 
Rys. 2. Główne drogi strat energii dla pojazdu z napędem spalino-
wym  

 
Rysunek 2 przedstawia główne drogi strat energii dla pojazdów 

o napędzie konwencjonalnym. Oczywiście bez względu na rodzaj 
technologii utrata części energii towarzysząca wytwarzaniu momen-
tu napędowego jest nieunikniona (brak możliwości osiągnięcia 
100%-owej sprawności). Z drugiej strony, dla wszystkich technologii 
napędu, absolutnie aktualna pozostaje kwestia, ciepła wydzielanego 
podczas hamowania. Podobny potencjał wykazują też inne procesy 
towarzyszące ruchowi pojazdu jak wydalanie spalin czy reakcje 
zawieszenia na geometrię podłoża. Podsumowując, istnieje kilka 
potencjalnych źródeł oraz dróg odzyskania dyssypowanej do oto-
czenia energii. Można wśród nich wyróżnić: 
a) przejmowanie energii cieplnej (poprzez wymienniki ciepła) 
b) przejmowanie energii hamowania 
c) przejmowanie energii spalin 
d) przejmowanie energii tłumienia oscylacji pionowych  

Koncepcja przejmowania bezpośrednio energii cieplnej dotyczy 
silnie nagrzewających się elementów pojazdu jak np. silnik, ale 
również spalin. Wyczerpując temat potencjału energetycznego 
spalin, nie można zapomnieć, o ich energii kinetycznej. W ten spo-
sób dochodzimy do najpopularniejszego urządzenia odzyskującego 
energię, obecnego od lat w dostępnych na rynku konstrukcjach  - 
turbosprężarki, której zadaniem jest przechwycenie energii kine-
tycznej spalin oraz przemienienie jej w dodatkową potencjalną 
pracę sprężonej w cylindrze mieszanki paliwowej. 

Zarówno hamowanie rekuperacyjne jak i pomysł odzysku ener-
gii pionowych oscylacji pojazdu reprezentują inne podejście do 
kwestii odzysku energii. W obu przypadkach koncepcja przewiduje 
zastąpienie konwencjonalnie występujących urządzeń (tutaj hamul-
ców ciernych oraz amortyzatorów) lub uzupełnienie ich o dodatkowe 
struktury, tłumiące lub generujące opór pozwalając jednocześnie 
akumulować energię. 

3. IDEALNY UKŁAD ERS 

Jak zauważył Gabriel-Buenaventura idealny układ odzysku 
energii to taki, który pozwala na przejmowanie energii z wielu źródeł 
(najlepiej wszystkich potencjalnych źródeł), przy zachowaniu wyso-
kiej sprawności (w całym zakresie pracy), a także daje możliwość 
ponownego jej wykorzystania, przy możliwie najwyższej stopie 
zwrotu. Dodatkowo taki układ powinien być tani, łatwy w montażu 
(bez konieczności wprowadzania dużych modyfikacji), wykorzysty-
wać jak najwięcej elementów obecnych w układach pojazdu. Nie 
bez znaczenia pozostają również aspekty dodatkowej, dodanej 
masy oraz zajętej przestrzeni. Masa dodana w związku z instalacją 
dodatkowych urządzeń zwiększa zapotrzebowanie energetyczne 
pojazdu. Ostateczny bilans musi być oczywiście korzystny. Aspekty 
masowe oraz przestrzenne są szczególnie istotne w przypadku 
lekkich pojazdów takich jak motocykl. 

4. HAMOWANIE REKUPERACYJNE 

Wydaje się, iż najbardziej uniwersalnym sposobem odzysku 
energii jest prowadzenie hamowania odzyskowego. Układy są 
szerzej znane pod akronimem KERS, spopularyzowane pod tą 
nazwę przez sport motorowy. Pojedyncze hamowanie od prędkości 
60 km/h do 0, dla 1,5 tonowego samochodu osobowego to, aż 208 
kJ energii kinetycznej do wytracenia, w krótkim czasie. 

Należy w tym miejscu zauważyć, iż ze względu na charakter 
manewru hamowania układ powinien mieć zarówno dobrą gęstość 
energetyczną jak i gęstość mocy. Tzn. powinien być w stanie przy 
jak najmniejszej masie zgromadzić jak największą ilość energii, w 
krótkim czasie. Ogólny schemat struktury i działania dla opisywane-
go systemu przedstawiono na rysunku 3. 

 

 
Rys. 3. Schemat budowy oraz działania układów odzysku energii 
hamowania 

 
Działanie układu odzysku energii hamowania polega na gene-

rowaniu momentu oporu lub napędowego (w zależności od trybu 
pracy) oddziałującego na układ napędowy pojazdu. Wytwarzany 
moment powiązany jest bezpośrednio lub przez urządzenia regulu-
jące przepływ mocy z akumulowaniem energii. Wyróżnić można 
wiele potencjalnych, badanych technologii KERS: 
a) technologia elektryczna (silnik/generator, bateria lub superkon-

densator,energia elektryczna) 
b) technologia pneumatyczna (pompa/silnik, zbiornik ciśnieniowy, 

praca gazu) 
c) technologia hydrauliczna (pompa/silnik, akumulator hydraulicz-

ny, praca gazu) 
d) technologia oparta na elementach sprężystych (przekładnia 

mechaniczna, sprężyna lub elastomer, energia potencjalna 
sprężystości) 

e) technologia oparta na kole zamachowym (przekładnia mecha-
niczna, koło zamachowe, energia kinetyczna w ruchu obroto-
wym) 
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Każda z wymienionych technologii charakteryzuje się pewnymi 
zaletami jak i wadami. Niektóre z nich mogą być wkomponowywane 
w hybrydowe układy napędowe (elektryczne, pneumatyczne lub 
hydrauliczne), co pozwala znacznie zaoszczędzić dodaną do pojaz-
du masę wykorzystując obecne już urządzenia. Ciekawą propozycją 
jest wykorzystanie alternatora będącego na wyposażeniu wszyst-
kich dzisiejszych pojazdów spalinowych. Dodatkowe obciążenie 
alternatora w procesie hamowania pozwoli na wytworzenie dodat-
kowego momentu hamującego w układzie napędowym oraz zaku-
mulowanie energii elektrycznej w baterii. Energia ta może zostać 
użyta później, odciążając alternator podczas dalszej jazdy. Niektóre 
systemy pozwalają na wykorzystanie zgromadzonej energii nie tylko 
do procesu rozpędzania, ale także do zasilenia urządzeń elektrycz-
nych (technologia elektryczna) czy zwiększenia stopnia sprężania w 
cylindrze (technologia pneumatyczna). 

5. ERS WCZORAJ I DZIŚ 

Wiele koncepcji dotyczących odzysku energii nie jest nowych. 
Pomysł wykorzystania elementów sprężystych lub sprężanego 
powietrza w czasie hamowania zrodził się już w XXX wieku. Bardzo 
ciekawym rozwiązaniem w transporcie, pozwalającym zaoszczędzić 
energię był projekt londyńskiego metra, w którym podczas dojazdu 
do stacji skład pokonywał wzniesienie zwalniając oraz zyskując 
energię potencjalną, odzyskiwaną podczas zjazdu z wzniesienia, 
gdy ten odjeżdżał w kierunku kolejnego przystanki. Dzięki zastoso-
waniu w sporcie motorowym, układy odzysku energii zyskały po-
dwójnie. Po pierwsze ta problematyka została niejako odkurzona i 
spopularyzowana, jednak przede wszystkim fundusze zgromadzone 
wokół F1 pozwoliły na szybki rozwój tych systemów. W wyścigach 
stosuje się dziś systemy elektryczne oraz oparte na kole zamacho-
wym, jednak w latach 90-tych badano również zastosowanie tech-
nologii hydraulicznej (niestety FIA zabroniła w tamtym okresie sto-
sowania układów odzysku energii). Nie oznacza to, że układy ERS 
znaleźć można jedynie w bolidach. Otóż systemy odzysku energii 
(hamowania odzyskowego) instaluje się w autobusach miejskich, 
śmieciarkach czy też pojazdach kurierskich. Do ich implementacji 
skłania  

charakterystyka poruszania się tych pojazdów (częste hamo-
wania i przyspieszenia). W cięższych pojazdach, często, wykorzy-
stuje się układy w technologii hydraulicznej. W grupie samochodów 
osobowych najczęściej instalowanym urządzeniem jest oczywiście 
wspomniana już turbosprężarka. Firma MagnetiMarelli zapropono-
wała uzupełnienie turbosprężarki o generator elektryczny montowa-
ny na jej wale celem zwiększenia stopnia wykorzystania energii 
spalin (układ dedykowany dla F1). Ponadto w pojazdach elektrycz-
nych oraz hybrydowych – elektrycznych również pojawiają się takie 
systemy. Badacze i producenci deklarują, iż proponowane przez 
nich konstrukcje są w stanie poprawić ekonomię spalania paliwa od 
10 do 70%, w niektórych cyklach drogowych (źródła). 

6. ERS WCZORAJ I DZIŚ 

Koncerny, jak np. Volvo czy Peugeot prowadzą badania nad 
układami dedykowanymi dla pojazdów osobowych lub już pracują 
nad wprowadzeniem takich rozwiązań do swoich produktów. Bada-
nia nad odzyskiem energii w kontekście motoryzacji prowadzone są 
w wielu ośrodkach, obejmując wszystkie wymienione wcześniej 
techniki. Nowe osiągnięcia inżynierii pozwalają na nowo spojrzeć na 
konstrukcje, które wydawały się nieekonomiczne. Akumulatory 
hydrauliczne wykonane w technologii kompozytowej znacznie po-
prawiają gęstość energetyczną tych systemów odzysku energii, co 
przy połączeniu z ich wysoką gęstością mocy, czyni je atrakcyjnymi 
również w kontekście zastosowania w pojazdach lekkich. Dzięki 

badaniom nad właściwościami materiałów takich jak np. nanorurki 
węglowe, mogą one w przyszłości posłużyć do konstrukcji sprężys-
tych układów odzysku energii (skręcana nanorurka ma bardzo 
dobre właściwości sprężyste). Myszka et al. deklarują, iż udało im 
się stworzyć elastyczny układ energii oparty na dostępnych dzisiaj 
materiałach, dla samochodu osobowego, poprawiający jego eko-
nomię o 5%. Nie można zapomnieć o ciągłym rozwoju baterii elek-
trycznych. 

PODSUMOWANIE 

Wielotorowe badania nad zwiększeniem skuteczności pojaz-
dów drogowych (w tym nad wszelkimi sposobami odzysku energii) 
pozwalają sądzić, iż przyszłość motoryzacji to nie tylko pojazdy 
autonomiczne i bezpieczne, ale także bardzo ekologiczne i ekono-
miczne energetycznie. W tym miejscu warto podkreślić, iż wiele 
źródeł strat energii pozostaje aktualnych bez względu na technolo-
gię napędu oraz rodzaj pojazdu. Dzisiaj trudno jest ocenić czy, 
któraś z opisanych technologii zdominuje rynek, będą one stosowa-
ne wymiennie, czy też dedykowane do charakterystyki danej grupy 
pojazdów. Podsumowując prace nad odzyskiem traconej energii 
mogą prowadzić do powstania pojazdów tańszych w eksploatacji, 
bardziej ekologicznych, a także o zwiększonych osiągach (przykład 
F1). 
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Vehicle efficiency improvement by means of energy recovery 

Paper discussed the issue of wasted energy management 

of a road vehicle in motion. Sources and natures of those 

losses, as well as wasting energy capturing and recovery 

methods were pointed out.  Furthermore, Energy Recovery 

Systems’ concepts and theirs working principles  were ex-

plained. 
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