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SAMOCHÓD OSOBOWY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 

- ZIMOWE TESTY EKSPLOATACYJNE  
 

PURE ELECTRIC PASSENGER CAR - WINTER PERFORMANCE TESTS 
 

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badań wpływu ujemnych temperatur na zasięg oraz 
pojemność baterii trakcyjnej w samochodzie osobowym z napędem elektrycznym e-Kit. Na wstępie opisano 
rozwiązania techniczne zastosowane w napędzie e-Kit, dotyczące silnika elektrycznego, falownika energo-
elektronicznego i baterii trakcyjnej. W oparciu o dane producenta, przeanalizowano wpływ niskiej temperatury 
na napięcie i pojemność baterii trakcyjnej wykonanej z wykorzystaniem ogniw firmy A123. Następnie opisano 
wyniki drogowych badań eksploatacyjnych samochodu z napędem e-Kit w warunkach zimowych. Badania te 
przeprowadzono w warunkach miejskich. Badania miały na celu sprawdzenie wpływu niskiej temperatury na 
zachowanie się układu przeniesienia napędu, efektywność elektrycznego ogrzewania wnętrza pojazdu oraz 
zmniejszenie się pojemności i zwiększonych spadów napięcia baterii trakcyjnej. Na podstawie prze-
prowadzonych badań określono zimowy zasięg pojazdu. 

Abstract: The article presents the results of tests carried out to recognize the impact of low temperatures on the 
driving range and capacity of traction battery in a passenger car equipped with e-Kit electric drive.  At the begin-
ning of article the technical solutions of electric motor, power electronic inverter, and traction battery used in the 
e-Kit drive are described shortly. Basing on manufacturer’s data, the impact of low temperatures on voltage and 
capacity of traction battery made of A123’s cells is analyzed. Next, the results of the on-road winter performacne 
test of the car with e-Kit drive are described. This test was carried out in the urban area. The goal of the test was 
to recognize the impact of low temperatures on behavior of drivetrain, effectiveness of a car interior heating sys-
tem and decreasing of traction battery capacity and voltage. On the basis of test results the driving range of vehi-
cle in winter conditions was determined. 
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1. Wstęp 

W Instytucie KOMEL zrealizowano projekt  
badawczy rozwojowy pt. „Bezemisyjny napęd 
elektryczny nowej generacji (e-Kit) do samo-
chodów osobowych i dostawczych o masie cał-
kowitej do 3.5 t.”. W ramach projektu zapro-
jektowano i wdrożono kompleksowe rozwiąza-
nie zestawów (tzw. e-Kitów) do konwersji sa-
mochodów z napędem spalinowym na pojazdy 
w pełni elektryczne. Silnik spalinowy elektry-
fikowanego pojazdu został zastąpiony wysoko-
sprawnym silnikiem elektrycznym z magnesa-
mi trwałymi. Silnik ten jest zasilany z dedy-
kowanego przekształtnika energoelektronicz-
nego. Zamiast zbiornika na paliwo zamon-
towano nowoczesną baterię trakcyjną wyko-
naną na bazie ogniw litowo-jonowych, z wyma-
ganymi elektronicznymi układami zabezpie-
czającymi. Układ przeniesienia napędu z wału 
silnika elektrycznego na koła zaprojektowano 
tak, by w możliwie dużym stopniu wykorzystać 
elementy przeniesienia napędu dostarczane  

 
 

oryginalnie z pojazdem. Układy pomocnicze 
pojazdu, jak wspomaganie układu kierowni-
czego, hamulcowego, klimatyzacja oraz ogrze-
wanie, dostosowano do zasilania elektrycznego 
lub zastąpiono wersjami elektrycznymi (np. 
pompa podciśnienia). Zestawy e-Kit mogą być 
stosowane do elektryfikacji już posiadanych 
przez osoby prywatne lub firmy samochodów  
z silnikami spalinowymi, m.in. w celu ograni-
czenia kosztów ich eksploatacji. 
W ramach projektu badawczego opracowano 
dwa, nieznacznie różniące się technicznie  
zestawy e-Kit do elektryfikacji miejskich sa-
mochodów osobowych i dostawczych. W nini-
ejszym artykule przedstawiono wyniki testów 
drogowych w warunkach miejskich wykona-
nych w okresie zimowym. Głównym celem 
było zbadanie zachowania się baterii trakcyjnej 
(akumulator litowo-jonowy) w ujemnych tem-
peraturach oraz wpływ niskich temperatur na 
pozostałe elementy samochodu. Testy wyko-
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nano użyciu Fiata Pandy III zelektryfikowanego 
przy użyciu zestawu e-Kit. Wyniki testów poró-
wnano z wcześniejszymi badaniami [7], wyko-
nanymi na hamowni oraz testami drogowymi 
wykonanymi w okresie letnim.  

2. Rozwiązania techniczne zastosowane 
w badanym pojeździe z napędem e-Kit 

W zestawach do elektryfikacji e-Kit zastoso-
wano zaprojektowany, wysokosprawny silnik 
synchroniczny z magnesami trwałymi. Silnik 
elektryczny zaprojektowano tak, by mógł on 
poprawnie współpracować z fabryczną, mecha-
niczną skrzynią biegów samochodu osobowego, 
z wykorzystaniem fabrycznie montowanego 
sprzęgła i koła zamachowego. Przyjęta maksy-
malna prędkość obrotowa wirnika w silniku 
elektrycznym to 6000 obr/min. Maksymalny 
chwilowy moment na wale dedykowanego do 
zestawów e-Kit silnika IPMSM to 180 N.m, 
jednak moment silnika elektrycznego może być 
ograniczany w oprogramowaniu zasilającego 
ten silnik falownika energoelektronicznego, sto-
sownie do ograniczeń skrzyni biegów ze wzglę-
du na dopuszczalną wartość przenoszonego mo-
mentu obrotowego. Poprzez odpowiednią kon-
figurację oprogramowania falownika można 
korygować kształt charakterystyk elektrome-
chanicznych napędu e-Kit, tzn. charakterystyki 
graniczne momentu obrotowego i mocy silnika 
IPMSM w funkcji prędkości obrotowej wirnika 
[2 ÷ 6].  

 
Rys. 1. Samochód Panda III z napędem e-Kit.  

Podstawowe dane silnika IPMSM w napędzie 
e-Kit dla samochodu osobowego: 
• moc maksymalna 62 kW (84,2 KM); 
• prąd maksymalny 280 A; 
• prędkość obrotowa bazowa [2] sterowania 

dwustrefowego, 3300 obr/min; 
• moment maksymalny 180 N.m; 
• maksymalna prędkość obrotowa silnika 

6000 obr/min; 
• typ chłodzenia: płyn. 

Silnik IPMSM jest zasilany w napędzie e-Kit 
z  falownika energoelektronicznego. Zastoso-
wano falownik Sevcon Gen4Size8, dedykowa-
ny do zastosowań motoryzacyjnych. Falownik  
i silnik wyposażone zostały we wspólny układ 
chłodzenia płynem.  
Pojazd wyposażono w elektryczny system 
ogrzewania wnętrza. Wykorzystano fabryczną 
nagrzewnicę i zewnętrzny zbiornik z płynem 
oraz pompą obiegową. Zewnętrzny zbiornik 
wyposażono w elektryczną grzałkę o mocy 
3 kW, która zasilana jest napięciem z baterii 
trakcyjnej. Układ elektryczny zbiornika wypo-
sażony jest w czujnik temperatury utrzymujący 
płyn w temp. 90 °C. Baterię trakcyjną dla sa-
mochodu Panda z napędem e-Kit zaprojekto-
wano na bazie modułów bateryjnych amery-
kańskiej firmy A123, z ogniwami bateryjnymi 
litowo-jonowymi (Li-ion) nanofosfatowymi. Są 
to jedne z najnowocześniejszych obecnie mo-
dułów litowo-jonowych dedykowanych do za-
stosowań motoryzacyjnych. Bateria trakcyjna 
wg danych producenta charakteryzuje się dos-
konałą odpornością na temperaturę, a szeroki 
zakres bezpiecznych temperatur pracy ogniw, 
od -30 do 55 °C, pozwala na wyeliminowanie z 
konstrukcji baterii trakcyjnej skomplikowanych 
i drogich układów regulacji temperatury ogniw. 

3. Wpływ niskiej temperatury na 
parametry zasobnika energii 

W samochodzie Panda e-Kit zastosowano ba-
terię trakcyjną zbudowaną w oparciu o 3 mo-
duły bateryjne, każdy o pojemności 5 kWh. Po-
jedynczy moduł wykonany jest z 78 ogniw lito-
wo jonowych nanofosfatowych, typu AMP20-
M1HD, o pojemności 20 Ah (65 Wh).  

 
Rys. 2. Zależność napięcia przy zmianach tem-

peratury na pojedynczym ogniwie typu 

AMP20M1HD (materiały firmy A123) 
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Ogniwa w module są łączone w 3 grupy ró-
wnoległe, po 26 ogniw szeregowo w grupie 
(architektura 26S3P). Na rysunku 2 pokazano 
wykres zależności napięcia i zmiany tempera-
tury na pojedynczym ogniwie AMP20M1HD 
przy rozładowaniu prądami o stałym natężeniu, 
kolejno 2C (40 A), 5C (100 A) i 10C (200 A)  
i przy temperaturze początkowej ogniwa (oto-
czenia) ok. 28 °C. Z wykresu tego wynika, że 
przy stałym natężeniu prądu rozładowania  
i przy temperaturach ogniwa ok. 20 °C, napię-
cie ogniwa, a więc i napięcie całej baterii trak-
cyjnej, jest utrzymywane na stosunkowo stałym 
poziomie przez większość okresu rozładowania. 
Jednocześnie można zauważyć, że dla tempe-
ratur powyżej 20 °C, niezależnie od natężenia 
prądu rozładowania, pojemność ogniwa (baterii 
trakcyjnej) nie ulega zmianie i wynosi 20 Ah. 
Z uwagi na rezystancję wewnętrzną ogniw, 
zwiększenie natężenia prądu rozładowania po-
woduje zwiększenie spadku napięcia na ogni-
wie i szybszy wzrost temperatury ogniwa. 
W samochodzie Panda e-Kit maksymalny chwi-
lowy prąd rozładowania ogniwa nie przekracza 
wartości 4.5C (maksymalna moc silnika),  
a w czasie jady miejskiej nie przekracza zwykle 
wartości 1.5C. 

 
Rys. 3. Wpływ temperatury na pojemność i na-

pięcie pojedynczego ogniwa AMP20M1HD 

(materiały firmy A123)  

Rysunek 3 obrazuje wpływ temperatury na po-
jemność i napięcie pojedynczego ogniwa 
AMP20M1HD, przy ciągłym rozładowaniu prą-
dem o stałym natężeniu ok. 1C (19.5 A). Dekla-
rowany przez producenta zakres temperaturowy 
pracy ogniwa wynosi od -30 do +55 °C. Na ry-
sunku 3 widać jednak istotny wpływ tempe-
ratury ogniwa na jego pojemność i napięcie. 
Dla temperatur 20 °C i wyższych pojemność 
ogniwa wynosi ok. 20 Ah, na co wskazywał już 

rysunek 2. W tych warunkach temperaturowych 
pracy charakterystyka napięcia na ogniwie 
w funkcji poziomu rozładowania jest prakty-
cznie płaska w ok. 85 % jej zakresu, a z tym 
wiąże się to, że ogniwo o temperaturze ≥ 20 °C 
jest w stanie dostarczyć do odbiornika moc 
zbliżoną do maksymalnej katalogowej nawet 
przy wysokim stopniu jego rozładowania (do 
utraty ok. 17 Ah pojemności). Moc maksy-
malna ogniwa (baterii trakcyjnej) w tych wa-
runkach temperaturowych może być ograni-
czona jedynie z uwagi na niebezpieczeństwo 
przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy 
ogniwa, w wyniku strat cieplnych na jego 
rezystancji wewnętrznej. 
Obniżaniu temperatury ogniwa poniżej 20 °C  
aż do -30 oC towarzyszy coraz szybszy wzrost 
jego rezystancji wewnętrznej. Pogorszeniu 
ulega charakterystyka napięcia na ogniwie  
w funkcji poziomu rozładowania oraz maleje 
pojemność ogniwa. Dla temperatury -20 °C, 
przy uwzględnieniu układowego ograniczenia 
dolnej dopuszczalnej wartości napięcia ogniwa 
do 2.5 V, pojemność ogniwa i w efekcie baterii 
trakcyjnej spada o połowę. Obniżenie 
temperatury ogniwa skutkuje także obniżeniem 
maksymalnej mocy rozładowania. 

4. Wyniki badań na drogowych w warun-
kach zimowych 

Poniżej zamieszczono wyniki badań samocho-
du Fiat Panda III przeprowadzonych na drogach 
aglomeracji śląskiej. Mapę trasy pokazano na 
rysunku 4. 

 
Rys. 4. Mapa trasy badawczej 

Celem badań było sprawdzenie rzeczywistego 
poboru mocy z baterii trakcyjnej, przy jeździe 
samochodem w zimowych warunkach miejs-
kich. Przed badaniami baterię trakcyjną pojazdu 
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naładowano do pełna, po czym pojazd  
pozostawiono na parkingu zewnętrznym przez 
15 godzin, w celu zasymulowania warunków 
zimowej eksploatacji pojazdu bez użycia 
ogrzewanego garażu. Następnie przeprowa-
dzono jazdy testowe. Temperatura na zewnątrz 
w chwili rozpoczęcia testów wynosiła -10 °C, 
po zakończeniu prawie dwugodzinnej jazdy 
testowej temperatura na zewnątrz wynosiła -
6 °C. W pojeździe było uruchomione elektry-
czne ogrzewanie o mocy 3 kW, które utrzy-
mywało komfortowe warunki wewnątrz pojaz-
du, pomimo mrozu panującego na zewnątrz.  
W trakcie badań rejestrowano parametry ele-
ktryczne oraz mechaniczne napędu pojazdu: 
prąd i napięcie baterii trakcyjnej, temperatury 
poszczególnych ogniw baterii oraz silnika, 
prędkość obrotową silnika, prędkość pojazdu. 
Wszystkie te dane logowano komputerowo  
z danych dostępnych na magistrali CAN napę-
du e-Kit. Parametry były rejestrowane co 0.5 s 
podczas całej trasy. Podstawowe dane trasy 
testowej przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Podstawowe dane trasy testowej.  

Podstawowe parametry miejskiego  
testu zimowego 

Przejechana odległość 59.9 km 

Czas jazdy 107 min 

Średnia prędkość 33.5 km/h 

Minimalna wysokość 283 m 

Maksymalna wysokość 326 m 

Temperatura na zewnątrz 
- początek testów 

-10 °C 

Temperatura na zewnątrz 
- koniec testów 

-6 °C 

Termin luty 2017 
 

Na podstawie zmierzonych wartości prądu 
i napięcia baterii trakcyjnej wyliczano moc  
pobieraną z tejże baterii,  potrzebną do poru-
szania się pojazdu z określoną prędkością oraz 
wyliczono energię zużytą na pokonanie 100 km 
odcinka trasy. Badania przeprowadzono w wa-
runkach miejskich, w godzinach 7:30 do 9:17.  
W aglomeracji śląskiej jest to czas wzmożo-
nego ruchu, w związku z tym średnia prędkość 
poruszania się samochodu wynosiła 33.5 km/h. 
W samochodzie podczas całego testu było 
aktywowane hamowanie regeneracyjne, dzięki 
któremu odzyskiwano energię kinetyczną 
podczas zwalniania i hamowania. Energia ta 

byłaby bezpowrotnie stracona w samochodzie  
z napędem spalinowym. W ruchu miejskim 
hamowań oraz zmniejszeń prędkości jest bar-
dzo dużo, co można zaobserwować na rysunku 
5, przedstawiającym prędkość pojazdu w fu-
nkcji czasu jazdy. 

Rys. 5. Prędkość pojazdy podczas badań 
 

Podczas całego testu zużyto z baterii trakcyjnej 
10.75 kWh, co przekłada się na zużycie 
17.94 kWh energii na 100 km. W zużyciu tym 
uwzględniona jest energia na poruszanie się po-
jazdu, energia zużyta na ogrzewanie wnętrza 
samochodu oraz energia na oświetlenie i wspo-
maganie podstawowych podsystemów samo-
chodu. Wyniki porównawcze z testów w róż-
nych warunkach środowiskowych i z różnymi 
prędkościami dla Fiata Pandy zelektryfikowa-
nego zestawem e-Kit przedstawiono w tabeli 2.  

Tabela 2. Porównanie zużycia energii elektry-

cznej samochodu Fiat Panda.  

Fiat Panda III - Napęd elektryczny  
kWh / 

100 km 
Zużycie energii elektrycznej test 
NEDC 

14.56 

Zużycie energii elektrycznej na 
hamowni dla 50 km/h 

8.90 

Zużycie energii elektrycznej na 
hamowni dla 70 km/h 

12.8 

Zużycie energii elektrycznej na 
hamowni dla 90 km/h 

15.97 

Zużycie energii elektrycznej test 
drogowy (ruch miejski) 

10.26 

Zużycie energii elektrycznej test 
drogowy (trasa mieszana V do 70 km/h) 

10.64 

Zużycie energii elektrycznej test 
drogowy (trasa mieszana Vdo 90 km/h) 

12.84 

Zużycie energii elektrycznej test 
drogowy (ruch miejski zimowy) 

17.94 
 

Na podstawie danych katalogowych producenta 
przedstawionych na rysunku 3 obliczono, że na 
początku badań, przy temperaturze baterii trak-
cyjnej -3 °C, jej pojemność zmniejszyła się na 
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skutek ujemnej temperatury z 15 kWh do około 
12 kWh. Na rysunku 6 przedstawiono zmianę 
temperatury ogniw w baterii trakcyjnej podczas 
testu. 

 
Rys. 6. Zmiana temperatury ogniw w baterii 

trakcyjnej w trakcie zimowych badań drogo-

wych 

Pomimo temperatury zewnętrznej na poziomie  
-10 °C i pozostawienia samochodu na zewnątrz 
przez 15 godzin, temperatura ogniw nie spadła  
poniżej -3 °C. Dodatkowo, na skutek poboru 
prądu z baterii trakcyjnej, na jej rezystancji 
wewnętrznej wytworzyło się tyle ciepła, że 
temperatura wewnątrz baterii na koniec próby 
wyniosła 11 °C, co pozwoliło odzyskać wię-
kszość pojemności baterii. Można to zauważyć 
w niewielkiej zmienności napięcia baterii tra-
kcyjnej. Na rysunku 7 pokazano zmiany napię-
cia baterii podczas testu drogowego. Wahania 
napięcia widoczne na rysunku 7 są spowodo-
wane częstym hamowaniem regeneracyjnym, 
co skutkowało wzrostami napięcia, jednak war-
tość średnia w szerokim zakresie utrzymywała 
się na stałym poziomie.  

 
Rys. 7. Zmiana napięcia baterii trakcyjnej pod-

czas testu drogowego 

Dodatkowo, na niewielką zmienność napięcia 
baterii trakcyjnej (rysunek 7) miała wpływ pod-
nosząca się temperatura ogniw, która  
powodowała kompensowanie spadku napięcia 
wywołanego rozładowywaniem. 

 
Rys. 8. Moc pobierana z i oddawana do baterii 

trakcyjnej podczas zimowego testu drogowego 

Na rysunku 8 przedstawiono pobór mocy z ba-
terii trakcyjnej podczas testu oraz moc, jaka by-
ła zwracana (wartości dodatnie) do tej baterii 
podczas zwalniania i hamowania. Wartość  
mocy podczas przyspieszania dochodzi do 
40 kW, a podczas hamowania moc dochodziła 
do 20 kW. Na podstawie tych danych można 
stwierdzić, że moc maksymalna silnika w sa-
mochodzie poruszającym się tylko w ruchu 
miejskim nie musi przekraczać 40 kW. 
Według wcześniejszych badań samochodu Fiat 
Panda przeprowadzonych na hamowni [7], dla 
skrzyni zimnej i rozgrzanej, różnica w zużyciu 
energii na 100 km przy prędkości 50 km/h  
wyniosła 0.67 kWh. Jednak podczas zimowych 
testów drogowych pomiary poboru mocy na 
początku testów i na końcu, dla tych samych 
prędkości, były bardzo zbliżone. Zbliżone 
pobory mocy mogły wynikać ze specyfiki 
ruchu oraz środowiska lub skrzynia biegów nie 
nagrzała się podczas całego testu.                                                    

5. Podsumowanie 

Samochody z napędem elektrycznym mają  
zasięg ok. czterokrotnie mniejszy od swoich 
odpowiedników z napędem spalinowym. Róż-
nica jest jeszcze bardziej widoczna w okresie 
jesienno-zimowym, w którym kierowcy za-
czynają używać elektrycznego ogrzewania wnę-
trza pojazdu. Zwiększenie zasięgu jazdy poja-
zdem z napędem elektrycznym do poziomu po-
równywalnego z samochodami z napędem spa-
linowym, szczególnie w warunkach zimowych, 
jest bardzo trudno osiągalne. Jest to jednak 
możliwe,  ale wymagałoby zmiany konstrukcji 
samochodów oraz użycia większej ilości 
modułów baterii trakcyjnych, co drastycznie 
zwiększyłby masę samochodu oraz jego cenę. 
Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że w wa-
runkach zimowych ujemne temperatury wpły-
wają negatywnie na pojemość baterii trak-
cyjnych, a równocześnie ogrzewanie pojazdu 



Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2017 (114) 256

wymaga dodatkowej ilości energii. Paradok-
salnie wysoka sprawność napędów elektry-
cznych staje się ich wadą, gdyż ilość ciepła ze 
strat w silniku i falowniku jest za mała, aby 
ogrzać nim wnętrze pojazdu, jak to jest robione 
w samochodach z napędem spalinowym. 
Cechą charakterystyczną napędu elektrycznego 
e-Kit jest to, iż pomimo zastosowania me-
chanicznej skrzyni biegów, pojazdem z tym na-
pędem można w warunkach miejskich poruszać 
się jak pojazdem z automatyczną skrzynią 
biegów. Zarówno na biegu drugim, jak i trze-
cim, moment na kołach pojazdu jak i osiągane 
prędkości pojazdu są wystarczające do kom-
fortowej jazdy po mieście. Ponieważ nie ma ko-
nieczności odłączania skrzyni biegów od silnika 
elektrycznego przy dojeżdżaniu do skrzyżowań 
lub przy zatrzymywaniu pojazdu (przy zesprzę-
glonym napędzie silnik elektryczny zatrzymuje 
się wraz z zatrzymaniem kół pojazdu), zatem 
kierowca w warunkach miejskich nie musi  
wykorzystywać pedału sprzęgła i drążka zmia-
ny biegów. W tych warunkach, tzn. bez konie-
czności stosowania przy napędzie elektrycznym 
e-Kit sprzęgła i zmiany biegów, można by po-
kusić się o jazdę wyłącznie na biegu czwartym 
lub piątym, w celu zwiększenia zasięgu jazdy.  
W przypadku poruszania się samochodu oso-
bowego Panda z napędem e-Kit w ruchu 
miejskim w warunkach letnich, średnie zużycie 
energii na 100 km wynosi 10.26 kWh, nato-
miast w warunkach zimowych zużycie energii 
wzrasta do 17.94 kWh na 100 km przejechanej 
drogi. Różnica zużywanej energii wynosi 
7.68 kWh. Wzrost zużycia energii spowodo-
wany jest włączonym ogrzewaniem samocho-
du, zwiększonymi oparami toczenia wynikają-
cymi z użycia opon zimowych oraz zwiększo-
nym zużyciem energii przez zimną skrzynię 
biegów. 
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