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PORÓWNANIE CHARAKTERYSTYK TRAKCYJNYCH 

SAMOCHODU SYRENA 105 POSIADAJĄCEGO 
KONWENCJONALNY I ELEKTRYCZNY NAPĘD 

 
TRACTION CHARACTERISTICS COMPARISON OF SYRENA 105 HAVING 

CONVENTIONAL AND ELECTRIC DRIVE  
 

Streszczenie: W niniejszej pracy wyznaczono charakterystyki trakcyjne samochodu rodzinnego Syrena 105 

dla konwencjonalnego silnika spalinowego S-31 oraz dla asynchronicznego silnika elektrycznego HPEVS AC-

35. Praca powstała w ramach projektu demonstracji możliwości instalacji napędów elektrycznych w pojazdach 

produkowanych jako spalinowe (tak zwanych konwersji). Podsumowano, iż istnieje możliwość napędzania 

Syreny 105 przy użyciu silnika elektrycznego przez oryginalną skrzynię biegów i oryginalne przełożenie 

główne, jednakże zmiana samego przełożenia głównego może poprawić osiągi samochodu przewyższając 

nawet oryginalną specyfikację pojazdu. 
 
Abstract: In this work, traction characteristics of Syrena 105 family car were elaborated for original S-31 

engine and for asynchronous HPEVS AC-35 electric motor. The work was made as a part of a project demon-

strating possibilities of mounting electric drives in vehicles produced as with internal combustion engine (so 

called conversions).  It was concluded that there is a possibility of running the family car Syrena 105 with the 

electric motor through the original gearbox and original final drive, however changing only the final drive 

ratio can enhance its performance outperforming the original vehicle specification. 
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1. Wstęp 

Napędy elektryczne w samochodach codzien-

nego użytku są coraz bardziej popularne. Roś-

nie też zrozumienie dla samochodów elektrycz-

nych, co przejawia się w docenianiu w nich 

przez ludzi nie tylko ekologii, czy odpowie-

dzialności społecznej, ale także osiągów silni-

ków elektrycznych, które są generalnie lepiej 

dopasowane do zapotrzebowania samochodów 

na moc. Samochody elektryczne sprzedają się 

na świecie lepiej niż kiedykolwiek, jednak 

pomimo tego, pojawia się stosunkowo mało 

konwersji samochodów z silnikami spalino-

wymi na samochody elektryczne, co generuje 

podobną wartość dodaną dla pojazdu. Możli-

wość konwertowania używanych samochodów 

na elektryczne samochody bez większych 

zmian konstrukcyjnych wydaje się bardzo obie-

cującą perspektywą rozwoju. 

2. Cel i zakres pracy 

Niniejsza praca ma na celu wyznaczenie i poró-

wnanie charakterystyk trakcyjnych samochodu 

osobowego Syrena 105 dla napędu spalinowego 

i elektrycznego. Jest to jeden z pierwszych  

 
 

kroków do zrealizowania przy analizie możli-

wości i opłacalności konwersji pojazdu na na-

pęd elektryczny. W niniejszym artykule wyzna-

czona zostanie charakterystyka trakcyjna Syre-

ny 105 z oryginalnym silnikiem na podstawie 

oryginalnego wykresu momentu obrotowego  

i na podstawie znanych przełożeń zastosowa-

nych w samochodzie.[1] Następnie, określona 

zostanie charakterystyka pojazdu zasilanego 

asynchronicznym silnikiem trójfazowym marki 

HPEVS AC-35 poprzez oryginalne przenie-

sienie napędu (skrzynka biegów i przekładnię 

główną), zarówno dla jego mocy nominalnej, 

jak i szczytowej (przeciążeniowej). W przy-

padku silników elektrycznych jest to zasadne, 

gdyż wykazują one w odróżnieniu od silników 

spalinowych możliwość przeciążenia ich nawet 

kilkukrotnie na określony czas. Dysponując 

charakterystykami trakcyjnymi dla silnika 

elektrycznego, zostanie dokonana ocena stopnia 

dopasowania dotychczasowych przełożeń 

skrzynki biegów i przekładni głównej do nowe-

go napędu. Ponadto, zaproponowana zostanie 

zmiana w systemie przeniesienia napędu i prze-
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dstawione odpowiadające jej charakterystyki 

trakcyjne. Autor dokona oceny zasadności  

i opłacalności ekonomicznej wprowadzania 

ingerencji w układ przeniesienia napędu. Na 

końcu, porównane zostaną charakterystyki trak-

cyjne Syreny napędzanej konwencjonalnie  

i elektrycznie. 

3. Metodyka badawcza 

Charakterystyki trakcyjne sporządzone zostały 

na przestrzeni F (siła) od V (prędkość) zgodnie 

z konwencją i zasadami spotykanymi w litera-

turze dotyczącej teorii ruchu samochodu [2][3].  

Zewnętrzna charakterystyka silnika spalinowe-

go S-31[1] została przeniesiona do arkusza 

kalkulacyjnego biorąc pod uwagę punkty wy-

kresu w zakresie 1500 do 5500 obr/min prób-

kowane co 500 obr/min oraz dodatkowo punkty 

2750 i 4200 obr/min, a także początkowy  

i końcowy punkt charakterystyki jako punkty 

szczególnej uwagi. 

 

 
 

Rys. 1. Charakterystyka przeciążeniowa silnika elektrycznego 

 

 

Rys. 2. Charakterystyka nominalna silnika elektrycznego
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Dla przeniesienia do arkusza kalkulacyjnego 

przeciążeniowej charakterystyki zewnętrznej si-

lnika elektrycznego widocznej na Rys.1 wzięto 

punkty w łącznej ilości 28 punktów. Analo-

giczna operacja dla charakterystyki nominalnej 

silnika HPEVS odbyła się z zaledwie 7 

punktami, jako że tylko na podstawie siedmiu 

punktów pracy owa charakterystyka została 

sporządzona – patrz Rys. 2. Metodyka 

dobierania przełożeń polegała na tradycyjnym 

założeniu, że  na najwyższym biegu silnik ma 

osiągać moc maksymalną przy prędkości 

maksymalnej pojazdu na nienachylonej trasie. 

Metoda ta została nieco zmodyfikowana ze 

względu na odmienność charakterystyki 

zewnętrznej silników elektrycznych, która jest 

zbliżona do idealnej hiperboli siły napę-

dowej.[4] 

4. Wyniki 

Na Rys.3 przedstawiono wykres charaktery-

styki trakcyjnej Syreny 105 napędzanej orygi-

nalnym silnikiem S-31. Górna granica osi rzęd-

nych o wartości 5018 N stanowi jednocześnie 

granicę przyczepności pojazdu.[2][3] Jak widać 

na rycinie, prędkość maksymalna możliwa do 

osiągnięcia przez tych gabarytów auto (przekła-

dające się na sumę oporów ruchu) z tym sil-

nikiem wynosi 120 km/h, co odczytujemy z osi 

odciętych punktu przecięcia się hiperboli stałej 

mocy napędowej silnika S-31 (opisanej „Nmax 

S-31”) z linią przerywaną oznaczającą sumę 

oporów ruchu („Suma oporów”). Jednocześnie 

obserwujemy, że przez ten sam punkt przecho-

dzi wykres oznaczony „F4” oznaczający siłę 

napędową na kołach na ostatnim (czwartym) 

przełożeniu. Oznacza to dokładnie tyle, iż prze-

łożenie najwyższego biegu w Syrenie zostało 

dobrane przez jej konstruktorów w tradycyjny 

sposób.[2][3][4]. Z wykresu można wyczytać 

też, że nie jest możliwe użytkowanie samo-

chodu na ostatnim biegu poniżej 24 km/h, co 

wynika z niestabilnej pracy silników spalino-

wych przy niskich prędkościach obrotowych.  

Na Rys.4 naniesione zostały charakterystyki 

trakcyjne samochodu zarówno dla silnika ele-

ktrycznego przeciążonego, jak i pracującego  

z mocą nominalną. Hiperbole ich stałej mocy 

oznaczone odpowiednio („Nmax AC35” oraz 

„Nnom AC35”) znajdują się po dwóch stronach 

hiperboli silnika spalinowego umieszczonego 

tutaj dla porównania. 

 

Rys. 3. Charakterystyka trakcyjna Syreny - sil-

nik S31 
 

 

Rys. 4. Charakterystyki trakcyjne dla Syreny - 

HPEVS AC-35 

Oznacza to, że przy przyspieszaniu pojazdu lub 

krótkotrwałym wjeżdżaniu pod nachyloną dro-

gę pojazd będzie dysponował (zaniedbując 

chwilowo dobór przełożeń) większą mocą aniż-

eli oryginał. Należy dla tych warunków odczy-

tywać charakterystykę trakcyjną silnika prze-

ciążonego. (Nmax AC35 – linia przerywana 

oraz F1max do F4max – kolorowe linie ciągłe). 

Z drugiej jednak strony dla warunków jazdy ze 

stałą prędkością należy odczytywać wartości  

z charakterystyki na podstawie nominalnych 

danych silnika (Nnom AC35 – linia przerywana 

oraz F1nom do F4 nom – linie przerywane  

o kolorach odpowiadających siłom napędowym 

„przeciążonym” na poszczególnych biegach). 

Rycina powyżej wydaje się mniej czytelna od 

poprzedniej nie tylko ze względu na zdwojoną 

ilość naszkicowanych serii, ale również dlatego 

iż silnik elektryczny pracuje w dużo szerszym 
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zakresie prędkości obrotowych, co powoduje, 

że każda linia jest dłuższa. Na tym wykresie 

granica przyczepności zaznaczona została 

poziomą linią przerywaną. Jak widać, przecią-

żeniowa siła napędowa na pierwszym biegu 

„F1max” nawet o połowę przewyższa granicę 

przyczepności, co stanowi o zbyt dużej redukcji 

tego biegu. Ostatni bieg również okazuje się 

niezbyt dobrze pasujący (rozpatrując moc 

przeciążeniową). Wykres „F4max” przecina się 

z wykresem „Su-my oporów” wyznaczając 

prędkość maksymalną – 115 km/h, choć jak 

widzimy z punktu przecięcia hiperboli 

maksymalnej mocy „Nmax AC35” z „Sumą 

oporów”, przy odpowiednio dobranym 

przełożeniu najwyższego biegu, prędkość 

maksymalna sięgnęłaby aż 134 km/h. Trzeba 

jednak pamiętać, że o ile osiągnięcie tej 

prędkości istotnie może być możliwe ze wzglę-

du na empiryczny dopuszczalny czas trwania 

przeciążenia przewyższający czas potrzebny do 

osiągnięcia tej prędkości, to nie można pod-

chodzić to tej wartości jako do nominalnej, 

stałej prędkości maksymalnej. Tą należy odczy-

tać z charakterystyki nominalnej opisanej w na-

stępnym akapicie. Bieg drugi i trzeci chara-

kterystyki trakcyjnej przeciążeniowej wydają 

się stanowić dwa bardzo pożądane przełożenia, 

odpowiednio – dynamiczny i uniwersalny. Siła 

napędowa „F2max” jest bardzo bliska granicy 

przyczepności od najniższych prędkości obroto-

wych aż do mocy maksymalnej odpowiadającej 

około 28 km/h i pozwala kontynuować jazdę aż 

do 81km/h, czyli prędkości zadowalającej na 

terenie miast. Siła napędowa trzeciego biegu 

sięga blisko 3000N przy przeciążeniu (wartość 

zbliżona do siły napędowej pierwszego biegu  

z silnika spalinowego), aż do około 45 km/h,  

i pozwala rozpędzać pojazd nawet do 100 km/h. 

Najważniejszymi informacjami płynącymi  

z charakterystyki nominalnej silnika AC-35 są 

maksymalne możliwe do osiągnięcia prędkości, 

które dla biegów od pierwszego do czwartego 

wynoszą (w km/h) odpowiednio 44, 72 – ogra-

niczone maksymalną prędkością obrotową 

silnika oraz 95 i 100 – ograniczone oporami 

ruchu. Ze względu na problematykę i aspekt 

ekonomiczny zmiany przełożeń, autor rozważał 

jedynie zmianę przełożenia przekładni głównej. 

Z wcześniejszych rozważań wynikało, iż 

zarówno dla pierwszego jak i ostatniego biegu, 

przełożenia są zbyt redukcyjne. Rozważono 

zmianę przełożenia głównego z 4,875 na 3.1(6). 

Tego rzędu, tak zwane „szybsze” przełożenie 

gwarantuje wykorzystanie do maksimum gra-

nicy przyczepności na pierwszym biegu (patrz 

F1max na Rys.5), a także prędkość maksymalną 

do 131 km/h na biegu czwartym i to przy 

zachowaniu pożądanego zjawiska samoregula-

cji (wzrastająca siła napędowa przy spadającej 

prędkości). 

 

Rys. 5. Charakterystyki trakcyjne Syreny - silnik 

AC-35 - zmienione przełożenie 

Niemniej jednak nominalna, stała prędkość ma-

ksymalna, odczytana z charakterystyki trak-

cyjnej dla nominalnych osiągów silnika na  

Rys. 5 ponownie wynosi 100 km/h, przy czym 

tym razem, dla biegu trzeciego. Z porównania 

Rys.4 z Rys.5 wynika, że z pewnym przybli-

żeniem, przełożenia „przesunęły się o jeden  

w górę”. Funkcję dynamicznego biegu pełniła 

„dwójka”, a teraz pełni go „jedynka” itd. O ile 

zaproponowana zmiana w korzystny sposób 

wpływa na przełożenie końcowe przy załączo-

nym biegu pierwszym i ostatnim, to ów wpływ 

jest zauważalny głównie przy chwilowej (prze-

ciążeniowej) prędkości maksymalnej, której 

znaczenie można zmarginalizować w elektrycz-

nym samochodzie, którego najczęstszym środo-

wiskiem poruszania się będzie teren zabudo-

wany. Mając powyższe na uwadze, a także 

biorąc silnie pod uwagę aspekt ekonomiczny 

projektu konwersji rodzinnego używanego 

samochodu na samochód elektryczny, autor wy-

biera napęd bez zmiany przełożenia przekładni 

głównej. 

5. Podsumowanie 

Zaobserwowano, że pomimo iż silnik elektry-

czny AC-35 ma moc nominalną o około 35% 

mniejsza od spalinowego S-31, to zapewnia 

chwilową prędkość maksymalną jedynie 5 km/h 
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niższą, a przy korekcji układu przeniesienia na-

pędu jedynie o przełożenie przekładni głównej 

z 4,875 na 3,1(6), to chwilowa prędkość maksy-

malna będzie nawet przewyższała oryginalną  

o 11km/h. Chwilowa prędkość maksymalna dla 

pojazdu napędzanego silnikiem spalinowym 

jest równa prędkości maksymalnej stałej 

wynoszącej 120km/h, podczas gdy dla wariantu 

napędowego z silnikiem elektrycznym, stała 

prędkość maksymalna odróżnia się od maksy-

malnej chwilowej prędkości i wynosi 100 km/h, 

w obu przypadkach analizowanych przełożeń. 

Dyna-mika pojazdu wyposażonego w silnik 

asynchroniczny w obu analizowanych przypad-

kach wydaje się być ograniczana przez granicę 

przy-czepności, szczególnie dla małych prędko-

ści, a zatem dużo lepsza niż w wersji z silni-

kiem benzynowym. W obu analizowanych 

przypadkach przełożeń głównych, zbieżność 

charakterystyki silnika elektrycznego do hiper-

boli stałej mocy gwarantuje istnienie dwóch 

przełożeń, które mogłyby pełnić rolę „biegów 

uniwersalnych” i tym samym nie być zmieniane 

w czasie eksploatacji pojazdu. Jest to w sprze-

czności z charakterystyką trakcyjną opartą  

o silnik spalinowy, gdzie kolejne biegi zacho-

dzą tylko nieznacznie i nie jest możliwe rusza-

nie bez sprzęgła ślizgowego. 
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