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Krzysztof JANKOWSKI 

STRATY MOCY I PRZEKROJE PRZEWODÓW  

W 48V SAMOCHODOWYCH INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH 

 

W artykule omówiony został problem wpływu wartości napięcia znamionowego samochodowej instalacji elektrycznej na 

straty mocy i przekroje przewodów przy różnych kryteriach optymalizacyjnych. Przeanalizowano wpływ zwiększenia napięcia 

znamionowego instalacji z 12V i 24V do wartości 48V. 

 

WSTĘP 

Wartość napięcia znamionowego samochodowych instalacji 
elektrycznych systematycznie rosła wraz z rozwojem konstrukcji 
i komplikacji budowy pojazdów.  

W samochodach osobowych najpierw było to napięcie 6V zaś 
później 12V.  

W autobusach i samochodach ciężarowych stosowane były 
napięcia znamionowe 6V, 12V i 24V.  

Rosnące z roku na rok zapotrzebowanie pojazdów na energię 
elektryczną spowodowało konieczność nowego spojrzenia na war-
tość napięcia roboczego w nowo projektowanych samochodach.  

Jest to związane zarówno ze wzrostem wydajności klasycz-
nych alternatorów samochodowych jak i możliwością efektywnego 
transferu energii przez same instalacje.  

W 1994 roku, z inicjatywy trzech największych koncernów sa-
mochodowych, amerykańskich i europejskich, podjęte zostały prace 
nad określeniem wartości napięcia znamionowego instalacji elek-
trycznych w samochodach XXI wieku (głównie osobowych) oraz 
nowej filozofii ich architektury. 

W efekcie tych badań przyjęto, w 1996 roku, jako nominalne 
napięcia 36V (robocze 42V) dla instalacji samochodowych, w miej-
sce dotychczasowych 12V.  

Wybór tej wartości napięcia był kompromisem pomiędzy po-
trzebą jego radykalnego zwiększenia (z jednej strony) a względami 
bezpieczeństwa przeciwporażeniowego (z drugiej). 

Szerszą analizę tych zagadnień przedstawiono w pracach [6], 
[8]. 

W tym samym okresie wprowadzone zostały do sprzedaży 
pierwsze samochody z napędem hybrydowym, w instalacjach któ-
rych napięcia robocze znacznie przekraczały napięcie bezpieczne, 
definiowane na poziomie 60V [9], [10].  

Fakt ten spowodował odejście od idei „instalacji 42V”.  
Obecnie pojawiła się tendencja do wprowadzania instalacji 

o napięciu znamionowym 48V. Wskazują na to prowadzone prace 
studialne i wstępne aplikacje w poszczególnych koncernach samo-
chodowych (np.: Mercedes, Bentley, Renault). 

Niniejszy artykuł przedstawia wpływ zwiększenia napięcia 
znamionowego z 12V i 24V do poziomu 48V na wybrane problemy 
konstrukcji samochodowych instalacji elektrycznych. 

1. WPŁYW WARTOŚCI NAPIĘCIA ZNAMIONOWEGO  
NA STRATY MOCY I PRZEKROJE PRZEWODÓW  

Analizę wpływu zmiany wartości napięcia znamionowego insta-
lacji elektrycznej pojazdu na straty mocy przeprowadzono przy 
założeniu, że moce P odbiorników w poszczególnych obwo-
dach instalacji o napięciach 12V, 24V i 48V nie ulegają zmianie: 

 

241248 PPP  .  (1) 

 
Analogiczne przyjęto, że dla całych instalacji, sumaryczne moce 
wszystkich odbiorników również będą sobie równe: 

  241248 PPP  .  (2) 

 
Z założeń tych wynika, że wzrostowi napięcia nominalnego in-

stalacji towarzyszy odpowiedni spadek wartości prądu I w każdym 
obwodzie instalacji    
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Zmniejszenie się prądów I w obwodach instalacji pozwala na 

zmniejszenie przekrojów przewodów w wiązkach co wiąże się 
z obniżeniem ich mas oraz kosztów produkcji. 

1.1. Analiza dla kryterium stałej gęstości prądu 
w przewodach  

Założenie stałej gęstości prądu J w instalacjach poszczegól-
nych obwodów, przy każdym napięciu znamionowym 

 

241248 JJJ    (4) 

 

prowadzi do możliwości zmniejszenia przekrojów sp przewodów 

w instalacjach 
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Rezystancje Rp poszczególnych przewodów w wiązkach insta-

lacji danego obwodu, przy uwzględnieniu założenia (4), i po przyję-
ciu, że długości przewodów nie ulegną zmianie, wzrosną odpowied-
nio: 
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  241248 24 ppp RRR  .  (6) 

 

zaś straty mocy Pp  w przewodach instalacji poszczególnych  

obwodów 
 

   pp RIP 2   (7) 

 
zmaleją odpowiednio do poziomów 
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Masy przewodów gp w instalacjach, przy spełnieniu założenia 

(4), zmaleją odpowiednio 
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Analiza zależności (5), (6) i (8) wskazuje na liniowy spadek 

strat mocy w przewodach wraz z podwyższania napięcia znamio-
nowego instalacji przy założeniu stałej gęstości prądów.  

Dodatkowo, w analogiczny sposób, maleje ich masa wiązek 
przewodów gp. 

1.2. Analiza dla kryterium stałego względnego spadku 
napięcia w przewodach  

Dobór przekrojów przewodów dla tego kryterium wynika 
z normy [11], która określa maksymalnie dopuszczalne względne 

(procentowe) spadki napięć U w  poszczególnych obwodach insta-
lacji elektrycznej pojazdu:     

  %100
U

U
U


   (10) 

 
Dopuszczalne wartości tych spadków napięć δUmax w poszcze-

gólnych rodzajach obwodów, zestawiono w tab. 1. 
 

Tab. 1. Dopuszczalne względne spadki napięcia  δUmax   

- według normy [11] () 
Rodzaj obwodu Instalacje typu A,B,C Instalacje typu S 

1 2 3 

Ładowania 
(prądnica-akumulator) 

3,5% 

Rozruchu 6% 

Pozostałe obwody 10% 6% 

 () Producent może zwiększyć obciążalność przewodów, 
w warunkach technicznie uzasadnionych, przy zachowaniu wyma-
gań odnośnie dopuszczalnego spadku napięcia. 

 
Norma [11] rozróżnia cztery zasadnicze typy samochodowych  

instalacji  elektrycznych: 
A - instalacje w samochodach osobowych, 
B - instalacje w pojazdach ciężarowych i autobusach, 
C - instalacje w samochodach z przyczepą, 
S - instalacje w pojazdach do przewozu ładunków niebez-
piecznych i/lub drogocennych. 
 
W pojazdach z instalacją typu S, dodatkowo rozróżnia się trzy 

rodzaje stref ochronnych, ze względu na miejsce zabudowy: 
 

01 -  kabina i zabudowane części silnika, 
02 - podwozie części niebezpiecznej, np. pod zbiornikiem cysterny, 
03 - obudowane zespoły części niebezpiecznej, np. dystrybutory, 

szafki, schowki itp. 
 
Przewody wykorzystywane w takich instalacjach powinny speł-

niać wymagania dla przewodów samochodowych. 
 
Norma [11] określa dodatkowo, dopuszczalne natężenia prą-

dów w przewodach w zależności od ich przekroju znamionowego - 
tab. 2. Obciążenie przewodów, nie tylko nie powinno być wyższe od 

wartości podanych w tab. 2 ale również spadki napięć U nie po-
winny przekraczać wartości zestawionych w tablicy 1. 

 
Tab. 2.  Obciążalność przewodów [11] 

 
Znamionowy 

przekrój 
przewodu  

[mm2] 

 

Dopuszczalne natężenie prądu Imax
() 

[A] 

 
Instalacje typu A, B, 

C 

 
Instalacje typu S 

- strefa 01 

 
Instalacje typu S 
- strefa 01 i 03 

0,75 4 3 1,5 

1,0 6 5 2 

1,5 10 8 4 

2,5 15 12 6 

4,0 25 20 10 

6,0 40 25 15 

10,0 60 40 25 

 () W/w obciążalności dotyczą przewodów pojedynczych. Dla wiązek 
trójprzewodowych dopuszczalna obciążalność jest niższa o 34%, 
zaś dla siedmioprzewodowych - o 50%. 

 
W technicznie uzasadnionych warunkach producent danego 

pojazdu może zwiększyć obciążalność przewodów, powyżej warto-
ści określonych w tab. 2.  

W takich przypadkach względne spadki napięć  nie powinny 
również przekraczać dopuszczalnych wartości procentowych δUmax 
-odniesionych do napięcia znamionowego (10) - zawartych w tab. 1. 

 
Wymóg określony wzorem (10) prowadzi wprost do zależności: 
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.  (11) 

 
W konsekwencji, zależność spadków napięć w od napięcia 

znamionowego instalacji, dla tego kryterium, dla poszczególnych 
instalacjach wyraża wzór 

 

241248 24 UUU  .  (12) 

 
Przyjęcie dla wszystkich wartości napięć znamionowych insta-

lacji stałego względnego spadku napięcia (11), przy spełnieniu 
zależności (1), prowadzi do określenia wartości rezystancji przewo-
dów Rp  dla kryterium stałego względnego spadku napięcia: 
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Wówczas rezystancje przewodów dla poszczególnych napięć 

znamionowych wyniosą odpowiednio 
 

 241248 416 ppp RRR    (14) 
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zaś  przekroje przewodów i ich masy w instalacjach, przy powyż-
szych założeniach 
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Przy tak zmniejszonych przekrojach przewodów straty mocy w 

tych obwodach są równe 
  

241248 ppp PPP   .  (17) 

 
Porównanie i analiza wzorów (8) i (14)  oraz (9) i (14) wskazuje 

na ogromny wpływ przyjętego kryterium optymalizacyjnego na masę 
wiązek przewodów dla konkretnej wartości napięcia znamionowego 
jak i na straty mocy w tych wiązkach.  

Zagadnienie zmniejszania strat mocy w okablowaniu będzie 
nabierać wagi szczególnie w samochodach z napędem elektrycz-
nym, wpływając na ich zasięg na jednym ładowaniu, co obecnie 
wydaje się głównym, obok kosztów produkcji baterii akumulatoro-
wych i rozwoju sieci ich szybkiego ładowania, zagadnieniem hamu-
jącym rozwój samochodów z napędem elektrycznym. 

Nie dla każdego obwodu będzie możliwe tak radykalne zmniej-
szenie przekrojów przewodów z przyczyn konstrukcyjnych.  

Dla odbiorników małej mocy winien być bowiem spełniony 
normatywny wymóg minimalnego przekroju przewodów wynoszą-
cego 0,35 mm2 [4], [5], [6].  

W praktyce ten wymóg jest przez producentów samochodów 
nie zawsze dotrzymywany, w szczególności w niskoprądowych 
obwodach sterowania. 

PODSUMOWANIE 

Z przeprowadzonej w artykule analizy wynika, że wzrost napię-
cia znamionowego w instalacjach elektrycznych pojazdów samo-
chodowych prowadzi do ograniczania w nich spadków napięć i strat 
mocy. Prowadzi to do możliwości znacznego zmniejszania się 
przekrojów przewodów a tym samym ich masy oraz kosztów wytwa-
rzania, niezależnie od przyjętych kryteriów optymalizacyjnych.  

Wzrost napięcia znamionowego umożliwia łatwiejsze spełnia-
nie normatywnych wymogów dotyczących dopuszczalnych spadków 
napięcia w poszczególnych obwodach instalacji [11].  

W wielu, szczególnie niskoprądowych, obwodach przekroje 
przewodów są dziś dobierane głównie ze względu na ich wytrzyma-
łość mechaniczną a nie obciążalność prądową czy spadki napięć. 
Większe, od wymaganych normą [11], przekroje przewodów 
zmniejszą dodatkowo straty energii w instalacjach.  

Jest to szczególnie ważne w sytuacji stałej tendencji do zwięk-
szania ilości urządzeń elektrycznych i elektronicznych w pojazdach i 
coraz powszechniejszego zastępowania urządzeń mechanicznych 
oraz hydraulicznych urządzeniami elektrycznymi i mechatroniczny-
mi. Prowadzi to do wzrostu znaczenia strat energii w instalacjach. 
Analiza wzorów (9) oraz (16) ukazuje rezerwy tkwiące w ogranicza-
niu kosztów produkcji instalacji elektrycznych samochodów zaś 
wzorów (8) i (17) - ich eksploatacji. 

Nasilająca się, w ostatnich latach, tendencja dalszego podwyż-
szania napięcia znamionowego instalacji elektrycznych samocho-
dów, z klasycznymi zespołami napędowymi, rozpoczęła się ponad 
20 lat temu [1], [2], [3].  

Wprowadzenie w samochodach hybrydowych wysokich 
(w sensie samochodowym) napięć roboczych w instalacjach spo-
wodowało, zdaniem autora, zaprzestanie wśród konstruktorów 
samochodów myślenia, że w instalacjach „musi być” napięcie bez-
pieczne o wartości poniżej 60V -  [9], [10]. 

Przedstawione w niniejszym artykule analizy wpływu napięcia 
znamionowego instalacji na wybrane aspekty jej konstrukcji wskazu-
je, że wzrost ten jest technicznie i ekonomicznie racjonalny.  

Z ekonomicznego punktu widzenia zmiana napięcia znamio-
nowego instalacji musi uwzględniać nieunikniony rozwój samocho-
dów z napędem hybrydowym i jak elektrycznym, których architektu-
ry mogą wymuszać stosowanie innych wartości napięć nie tylko 
w całych instalacjach ale i w wybranych poszczególnych obwodach. 

Przykładem takich obwodów, również w samochodach 
z klasycznymi układami napędowymi, są np. elektryczne wspoma-
ganie układu kierowniczego, silniki kompresorów powietrza w ukła-
dach doładowania, elektryczne pompy płynów chłodzących, elek-
tryczne sprężarki klimatyzacji czy szeroko rozumiana - elektrotech-
nika oprzyrządowania silnika.  

Zastosowanie, elektrycznie napędzanych, sprężarek klimatyza-
cji rozwiązuje problem pracy tych układów w samochodach z silni-
kami pracującymi w systemach start/stop.  

Wykorzystanie zintegrowanych alternatorów rozruchowych 
(ISA) współpracujących z akumulatorami litowo-jonowymi, pracują-
cymi w systemach 48V wyszło już ze stadiów prototypowych 
[12],[13], [14], [15], [16]. 

Szersze omówienie tych zagadnień wykracza poza przyjęty za-
kres niniejszego artykułu. 
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Power losses and cross-sections  
of wires in 48V car wiring systems 

The paper discussed the influence of nominal voltage in 

car wiring systems on power losses and cross-section of 

wires. The analysis was performed for voltages 12V, 24V and 

48V. 
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