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ROZDZIAŁ I
Perspektywa rozwoju napędów w motoryzacji 
do 2050 roku 
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Perspektywa rozwoju napędów do 2050

2020 20502010

HEV

Rodzaje napędów 

motoryzacji
PHEV

FCV

BEV



elektryczny samochodów konstrukcji z 1895 roku
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ROZDZIAŁ II
Napęd hybrydowy



Znaczenie słowa hybryda



Znaczenie słowa hybryda

Silnik
elektryczny

Silnik
spalinowy

Akumulator



1 2 3 4 5 6 x 

1000Obroty silnika

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

0

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

71 2 3 4 5 6 x 

1000

120

110

100

90

80

Obroty silnika

60

50

40

30

20

10

0

Moc i moment obrotowy

Silnik benzynowy Silnik elektryczny

Moment obrotowy

Moc

Moc

Moment obrotowy



Rodzaje napędów hybrydowych



Układ stop-start

Cel – obniżenie emisji spalin

Wymóg konstrukcyjny 

– Akumulator o dużej gęstości energii

- Rozrusznik z sprzęgłem jednokierunkowym

- Alternator z funkcja silnika elektrycznego
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ROZDZIAŁ III
Historia oraz rodzaje

napędów zelektryfikowanych



Napęd czysto elektryczny

W 1910 roku Detroit Electric wyprodukował
1500 samochodów z napędem elektrycznym
o zasięgu 160 km.
Produkcja była utrzymana do 1930 roku.



• ogłoszenie początku prac nad
autem
z najniższą możliwą emisją spalin

• powstaje model koncepcyjny G21 
przygotowany na targi w Tokyo w 1995 r.,

• powstaje nazwa Prius
(łac. wcześniejszy, pierwszy)

Styczeń
1992  

koniec
1994  

koniec
1996  

• pierwsze jazdy
prototypem Priusa

Toyota Prius – początek masowej 
produkcji napedu hybrydowego



Historia napędu hybrydowego Toyoty

Pierwszy seryjnie produkowany samochód Toyoty to Prius.

Jego produkcja została rozpoczęta w 1997 roku, ale badania nad tym napędem rozpoczęły się już 15
lat wcześniej.

Prius I generacji
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ROZDZIAŁ III

Rodzaje napędów hybrydowych



Rodzaje napędów hybrydowych:

• Szeregowy

• Równoległy

• Szeregowo-równoległy



Szeregowy 
układ hybrydowy



Układ
szeregowy:

• silnik spalinowy działa jako źródło

energii

• tylko silnik elektryczny napędza koła



Układ
szeregowy:

• Doskonałe rozwiązanie, kiedy

poruszamy się ze stałą

prędkością.

• Silnik spalinowy jest wtedy

maksymalnie ekonomiczny

i jednocześnie daje najwięcej

energii.

• Efekt: niskie zużycie paliwa



Równoległy
układ hybrydowy



Układ równoległy:

• silnik elektryczny i spalinowy razem napędzają koła

• po wyczerpaniu akumulatora koła napędza wyłącznie

silnik spalinowy (dostępna tylko część pełnej mocy

układu)



Układ równoległy:

• Cała moc układu jest 

sumą mocy z obu

silników.

• Efekt: duża dynamika

pojazdu

• Pełną moc układu mamy

dostępną jedynie przy pełnym

naładowaniu akumulatora

• Wymaga skrzyni biegów

– zwiększa masę systemu

• Efekt: drastyczny spadek

dynamiki

i wzrost zużycia paliwa po

wyczerpaniu się akumulatora



Szeregowo-równoległy
układ hybrydowy



• silnik elektryczny
i spalinowy razem napędzają koła

• niezależnie od stanu naładowania akumulatora
jest dostępna pełna moc układu

Układ szeregowo-
równoległy:



• Zawsze mamy dostępną pełną moc

układu generowaną z obu silników.

• To oznacza maksymalne przyspieszenie

i maksymalną moc układu w każdych

warunkach.

• Prosta niezawodna budowa

(wyeliminowana tradycyjna

skrzynia biegów).

• Potrzebny patent zezwalający

na wykorzystanie przekładni

planetarnej jako serca układu

hybrydowego

Układ szeregowo-
równoległy:



Mercedes S400 Blue Hybrid



Mercedes S500 Plug-In Hybrid



Lexus Hybrid Drive



Honda Civic Hybrid



BMW  Active Hybrid



Chevrolet Volt / Opel Ampera



Hyundai Ioniq hybrid



Volvo XC60 Plug-in Hybrid

2

4



• Wskaźnik mocy.

Wyposażenie

Obszar Funkcja

CHG Ładowanie Faza odzyskiwania energii.

ECO

ECO Pojazd napędzany w sposób ekologiczny.

Hybrid ECO
Pojazd napędzany jest w sposób, który wybiera częstszy napęd 
jedynie za pomocą silnika elektrycznego.

PWR POWER Moc napędu przekracza obszar ekonomicznej jazdy

Ładowanie 

akumulatora

Hybrid 

ECO 

ECO

POWER
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ROZDZIAŁ IV

Elementy składowe i budowa



Rodzaje akumulatorów HV

- Niklowo-wodorkowy

- Litowo-jonowy

- Litowo-polimerowy

- Z elektrolitem stałym



Akumulator wysokiego napięcia



Akumulator wysokiego napięcia

O żywotności akumulatora wysokonapięciowego  decyduje:

-Technologia wykonania

-Temperatura pracy

-Stopień naładowania



Na ekranie monitora energii możemy obserwować stopień naładowania

akumulatora hybrydowego.

Akumulator HV



Podzespoły wysokonapięciowe

Falownik
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Zarządzanie energią

Zadania falownika:

–Falownik

–Przetwornica

–Przetwornica DC-DC 14 V

–Prostownik



Silnik spalinowy

• Silnik spalinowy 

• Pracuje w obiegu Atkinsona

➢Zwiększony stopień sprężania

➢Zmniejszone ciśnienie spalania

• Jedyne źródło energii w pojeździe

– Cała moc pochodzi ze spalania paliwa, ale wykorzystana w j efektywny sposób. Sprawność do 40%
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Przekładnia hybrydowa

Silnik MG1
-Maksymalne napięcie znamionowe: AC 520 V.

Silnik MG2

-Maksymalne napięcie znamionowe: AC 520 V.

-Maksymalna moc wyjściowa: 54,3 kW.

-Maksymalny moment obrotowy: 169 Nm.



Maszyna elektryczna - silnik / generator

Bezobsługowy silnik elektryczny

• Synchroniczny, bezszczotkowy, trójfazowy silnik prądu przemiennego z 
magnesami stałymi.



Układ chłodzenia

• Zespół falownika i przetwornicy chłodzony jest oddzielnym układem 

chłodzenia wraz z chłodnicą, który rozdzielony jest od układu 

chłodzenia silnika spalinowego.

Hybrydowy układ napędowy

Wykres przepływu płynu 

chłodzącego

Zbiornik wyrównawczy HV

Pompa płynu chłodzącego 

HV napędzana elektrycznie

Chłodnica HV

(dla falownika)

Zespół falownika i 

przetwornicy



Dodatkowy zbiornik płynu chłodzącego 

silnik (termos)



Umiejscowienie dodatkowego zbiornika



Wysokie napięcie występie także w elektrycznym wspomaganiu 

układu kierowniczego

Podwozie

- Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego.
• Silnik elektryczny prądu stałego z komutatorem.
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ROZDZIAŁ V

Zasady postępowania w przypadku awarii



W przypadku rozładowania akumulatora 12 V

• Po rozładowaniu akumulatora występują następujące objawy:

– brak włączenia zespołu wskaźników nawet po włączeniu zapłonu IG,

– brak możliwości wejścia w tryb READY,

– przygaszenie świateł i brak działania sygnału dźwiękowego.

– W przypadku rozładowanego akumulatora 12 V należy podłączyć równolegle inny 12V akumulator.

Nie w działającym innym samochodzie!

Nie wolno podłączać boosterów!

Akumulator 12 V



Zasady bezpiecznej pracy przy samochodach 

zelektryfikowanych



Środki ostrożności prac z układem wysokiego napięcia

Elektryczny układ napędowy

1.Wyłączyć zapłon i zabezpieczyć kluczyk samochodu.

2.Odłączyć ujemny biegu akumulatora 12 V.

3.Sprawdzić stan rękawic izolacyjnych.

4.Wyjąć zworę serwisową i zabezpieczyć ją.

5.Odczekać aż nastąpi rozładowanie wysokonapięciowych 
kondensatorów podtrzymania mocy umieszczone w 
falowniku (patrz zalecenia producenta).

6.Zmierzyć napięcie na złączach falownika (napięcie 0 V).

7.Zaizolować taśmą izolacyjną rozłączone styki wiązki 
wysokiego napięcia.



Holowanie samochodów 

zelektryfikowanych
Zawsze holuj samochód z uniesionymi kołami napędowymi



1. Żądaną prędkość należy osiągnąć dynamicznie. W etapie silnik spalinowy 

będzie wspomagany silnikiem elektrycznym.

2. Po osiągnięciu żądanej prędkości należy zredukować położenie pedału 

przyspieszenia tak by ją tylko podtrzymywać. W ekonomicznej jeździe 

pomoże obserwowanie wskaźnika mocy (zestaw wskaźników). W tym 

zakresie możliwa jest jazda wyłącznie z wykorzystanie silnika elektrycznego.

3. Tryb ECO zapewnia maksymalnie oszczędną jazdę.

4. Energia dostarczana do silnika elektrycznego jest uzyskiwana także podczas 

hamowania pojazdu. By to zmaksymalizować należy zaplanować drogę 

hamowania. 

5. W celu  efektywnego wykorzystania napędu hybrydowego, nie należy za 

wszelką cenę dążyć do jazdy w trybie elektrycznym. Samochód hybrydowy 

służy do łączenia źródeł napadów, spalinowego i elektrycznego.

6. Nastawa temperatury wewnątrz kabiny ma wpływ na czas pracy silnika 

spalinowego. Ciepło w kabinie jest uzyskiwane z układu chłodzenia silnika 

spalinowego.

Zasady efektywnej jazdy samochodem hybrydowym
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ROZDZIAŁ VI

Ładowanie pojazdów elektrycznych
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Ładowanie samochodów elektrycznych
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Rodzaje złączy w samochodach EV oraz PHV



Poziom ładowania

Poziom ładowania  = Moc ładownia
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SAE Lvl 1:1.9 kW
(120 V @ 16 amps)

SAE Lvl 2:19.2 kW
(240 V @ 80 amps)

SAE Lvl 3: >20 kW
(TBD)
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SAE Lvl 1:36 kW
(200-450 V @ 80 amps)

SAE Lvl 2:90 kW
(200-450 V @ 200 amps)

SAE Lvl 3:240 kW
(200-600 V @ 400 amps)
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Prius Plug-in  Gniazdo ładowania
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ROZDZIAŁ VII

Rozmieszczenie elementów
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Prius Plug-in   Zespól napędowy
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Prius Plug-in  Akumulator zasilania solarnego
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Prius Plug-in  Dach z panelami solarnymi



•• PROTECTED 関係者外秘

Prius Plug-in  Akumulator trakcyjny
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Prius Plug-in  Zespół zasilania
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Prius Plug-in  Zespół zasilania
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Dziękuję za uwagę


