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1. POJAZDY  ELEKTRYCZNE EV I HYBRYDOWE HEV 

 

 Wyczerpujące się zasoby płynnych paliw kopalnych oraz problemy natury ekologicznej 

spowodowały powrót do samochodów z napędem elektrycznym. Jest to proces, który warunkuje wiele 

czynników. Za niewątpliwie pozytywny należy  uznać fakt, że silniki elektryczne stosowane do napędu 

samochodów elektrycznych mają ponad trzykrotnie większą sprawność w porównaniu z silnikami 

wewnętrznego spalania oraz posiadają charakterystyki zmian wytwarzanego momentu i  Czynnikiem 

niekorzystnym jest tu nadal nie do końca rozwiązany problem ze źródłem energii elektrycznej w 

pojeździe i z możliwościami szybkiego jej uzupełniania. mocy w funkcji prędkości idealnie pasujące 

do wymogów wynikających z napędu pojazdu oraz wciąż wysoka cena pojazdów. Ideą samochodów 

elektrycznych EV (electric vehicles,) jest zastąpienie spalinowej jednostki napędowej – silnikiem 

elektrycznym, a zbiornika z paliwem – baterią akumulatorów. Z punktu widzenia nowoczesnej 

elektroenergetyki auta elektryczne są to mobilne jednostki, magazynujące energię, które dzięki 

interfejsowi V2G (vehicle to grid) realizują odpowiednie usługi (transportowe) dla operatora sieci  

inteligentnego systemu elektroenergetycznego. 

W obszarze zainteresowania elektroenergetyki są: 

• samochody napędzane tylko elektrycznie (EV) – lider sprzedaży Renault i Nissan; 

• hybrydowe z możliwością ładowania poprzez sieć elektroenergetyczną (PHEV, plug-in hybrid 

electric vehicle) – lider sprzedaży Toyota. 

W literaturze światowej spotyka się też określenia łączące obie kategorie, a mianowicie: 

• BEV (batery electric vehicle) lub PEV (plug-in electric vehicle). 

Cechą wspólną PEV jest obecność układu ładowania zamieniającego dostarczaną z sieci energię 

elektryczną z napięcie z przemiennego (AC) na stałe (DC) o parametrach wymaganych przez 

ładowaną baterię. 

• MEV (more electrical vehicle) obejmujące zarówno PEV, jak i PHEV. 

• REEV (range extended electric vehicle) lub EREV (extended range electric vehicle), jako 

odmiana PHEV, posiadające dodatkową jednostkę (APU) z generatorem, służącym do 

ładowania baterii oraz FCHV (fuel cell hydrogen vehicle) z ogniwami paliwowymi. 

 Wg IEEE, pojazdy elektryczne, ładowane z sieci (plug in) są to pojazdy mające układ do 

wielokrotnego ładowania baterii z zewnętrznego źródła do przynajmniej 4 kWh  oraz zdolne do 

pokonania przynajmniej kilkunastu kilometrów na zasilaniu elektrycznym (bateryjnym). 

 W Europie w  2014 roku zarejestrowano ok. 66  tys. samochodów elektrycznych a w 2015 r. 

tylko do 1 listopada zarejestrowanych zostało już ich 76 tys. Największy popyt na samochody 

elektryczne w Europie jest w Norwegii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. 

 

2. PROBLEMY ROZWOJU MOTORYZACJI 

 

  

 W krajach Unii Europejskiej  transport samochodowy jest źródłem niemal 54% całkowitej 



emisji tlenków azotu, 45% tlenku węgla, 23% niemetanowych lotnych związków organicznych oraz 

23% PM10 i 28% PM2,5 (cząstek stałych o średnicy odpowiednio 10 i 2,5µm). Odpowiada ównież za 

ponad 41% emisji prekursorów ozonu troposferycznego oraz, 23% emisji CO2 i niemal 20% innych 

gazów cieplarnianych.  Zgodnie ze strategią Wspólnoty obowiązującą od 1995 roku  przeciętny poziom 

emisji CO2 z pojazdów miał być obniżony do 130 g/km w 2,015 roku (w.roku 2010 poziom ten wynosił 

140 g/km). Wyznaczanie przez Unię Europejską rygorystycznych celów w tym zakresie skłania 

przemysł motoryzacyjny do produkcji pojazdów ekonomicznych oraz przyjaznych środowisku. Ocenia 

się, że oecnie 2 na europejskich drogach porusza się 16 milionów samochodów co stanowi znaczące 

źródło zanieczyszczenia powietrza. Szacuje się, że samochody są odpowiedzialne za 12% emisji gazów 

cieplarnianych w Europie i źrodłem  tych emisji jest w 90% transport drogowy. Na rys. 1 

przedstawiono przewidywany wzrost liczby produkowanych na świecie samochodów z silnikami 

spalinowymi  [rys. 1]. Prognozuje się, że w roku 2020 będzie produkowanych ponad 100 mln sztuk 

rocznie. 

 

Rys.1  Prognozowana  liczba samochodów produkownych na świecie 

 

 Dynamiczny rozwój transportu w ostatnich dekadach jest  również znacznym źródłem 

uciążliwości, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. Jednym z priorytetów jest tu modernizacja 

systemów transportu publicznego i zachęcanie do rzadszego korzystania z samochodów prywatnych na 

rzecz komunikacji zbiorowej. 

 Ograniczanie emisji toksycznych składników spalin można uzyskać przez obniżenie ilości 

spalanego paliwa. Należy jednak zauważyć, że współczesny samochód z silnikiem spalinowym jest 

wciąż pojazdem  nieefektywnym. Sprawność silników cieplnych wynosi zaledwie 20-35% a straty 

związane z transmisją energii, nieprawidłową techniką jazdy itp powodują, że w pojazdach praktycznie 

wykorzystuje się nie więcej niż 13% energii uzyskanej z silnika. Gdy masa kierowcy, pasażera i bagażu 

stanowi ok. 10%  masy pojazdu, to na wykonanie zadania, jakie stanwi ich przemieszczanie, zużywane 

jest tylko ok. 1% energii pochoodzacej z paliwa.   Niestety nawet  bardzo zaawansowane i precyzyjne 

układy wtryskowe paliwa już nie są wystarczającym rozwiązaniem umożliwiającym spełnienie 

przyszłych norm emisji. Dodatkowe systemy, takie jak start/stop czy kontrola procesu nagrzewania 

silnika, pozwolają na obniżenie zużycia paliwa o kilka dodatkowych procent. Dalszy rozwój, który 

umożliwi adaptację silników spalinowych do wymogów zostrzonych  norm emisji spalin to m.in. 

zmniejszanie pojemności silnika, redukcja liczby cylindrów, co umożliwia dalsze ograniczenie zużycia 

paliwa. Nie powiodły się próby skonstruowania "supersamochodu” (Ford, General Motors i Chrysler), 



zużywającego 3 litry paliwa na 100 km i charakteryzującego się niską emisją zanieczyszczeń oraz 

zachowaniu poziomu bezpieczeństwa, komfortu jazdy oraz cenie porównywalnej z pięciomiejscowym 

samochodem osobowym średniej wielkości . 

   Prognozuje się, że w roku 2020 będzie produkowanych ponad 100 mln sztuk aut rocznie. Są  to 

głównie pojazdy z silnikami spalinowymi. Powoduje to duże zwiększane zapotrzebowania na 

wydobycie ropy naftowej, będącej podstawowym źródłem paliw ropopochodnych i wpływa istotnie na 

możliwość szybkiego wyczerpania się jej zasobów. Światowe zasoby ropy naftowej w 2013 

szacowane były na 1688 miliardów baryłek (230 mld ton). W roku 1986 wydobycie ropy naftowej 

wynosiło około 60 mln baryłek dziennie, w 1996 około 70 mln baryłek dziennie, 80 mln baryłek 

dziennie w roku 2004. Przy tak dużym  rosnącym  wydobyciu w drugiej połowie tego wieku mogą 

wyczerpać się zasoby podstawowego źródła energii samochodów z silnikami spalinowymi 

 

 

 

Rys. 2. Kierunki rozwoju napędów smochodowych 

 

 Z powodu coraz większych ograniczeń dotyczących emisji dwutlenku węgla i niepewności 

rynku ropy oraz zagrożenia wyczerpaniem się opłacalnych zasobów paliw węglowodorowych, 

producenci spojazdów są zmuszeni szukać alternatywnych rozwiązań motoryzacyjnych (rys. 2). 

Elektromobilność, t.j. pojazdy oparte o napęd elektryczny, uważ się obecnie za rozwiązanie najlepsze. 

Opracowywanie i wdrażanie elektromobilnych urządzeń transportowych na rynek przewiduje Unia 

Europejska w ramach projektu ELMOS (Electromobility solutions for cities and regions). Samochód 

elektryczny napędzany jest przy pomocy jednego lub więcej silników elektrcznych, zasilanych przez 

dodatkowy akumulator, ogniwo paliwowe lub silnik cieplny generatora. Natomiast trakcja szynowa i 

zbiorowa komunikacja tramwajowa zostały "zelektryfikowane" od dawna. 

  

3. AKUMULATORY 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_%25C3%25A9lectrique&usg=ALkJrhgeZO8bqZHR4Pbo5DF8CDXxLUUysA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_d%2527accumulateurs&usg=ALkJrhiFo9VghBNixv9ai7kZRjxvLyUteg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_thermique&usg=ALkJrhjR4KjhlUXNxlDDUFXwN2JMZvXm0w


 Od  lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku typowano i prowadzono badania kilkunastu 

związków chemicznych do zastosowania w akumulatorach/bateriach majacych służyć do zasilania 

silników elektrycznych w pojazdach EV i HEV.  Pojazdy HEV na ogół ładują się same podczas pracy. 

Najczęściej obecnie stosowane sa w nich akumulatory kwasowo-ołowiowe i od  dawna tez 

dopracowano technologię ich skutecznego i kompleksowego recyklingu. 

 Aktualnie dla zastosowania w samochodach EV i HEV testujowane są następujące rodzaje 

akumulatorów/baterii: 

(1) niklowo-cynkowe, niklowo-żelazowe (ogniwa Edisona), niklowo-kadmowe (Ni-Cd), 

(2) kwasowo-ołowiowe, z wodorkiem niklowo-metalowym (Ni-MH), 

(3) litowo-jonowe (Li-ion), z polimerem litowym, litowo-jonowe z elektrolitem polimerowym, 

litowoniklowo-manganowe, litowo-magnezowe, sodowo-niklowo-chlorowe, 

(4) sodowo-siarkowe (wysokotemperaturowe) oraz kilka innych. 

Wydaje się, że konkurencję wygrywają akumulatory Ni-MH i litowe. 

 Należy mieć na uwdze, że wszystkie testowane akumulatory, jak wskazują ich nazwy, zawierają 

związki chemiczne, z reguły nieprzyjazne dla środowiska, które będą wymagały specjalnego 

traktowania po zakończeniu okresu eksploatacji. Wszystkie te materiały w końcowej fazie życia 

pojazdów, muszą zostać poddane recyklingowi, co wymaga opracowania nowych odpowiednich 

technologii demontażu, utylizacji lub ponownego wykorzystania surowców. 

 Samochody oraz inne pojazdy elektryczne z magazynami energii w postaci akumulatorów 

elektrochemicznych będą na tyle ekologiczne, na ile wymagana do ich ładowania energia elektryczna, 

będzie pozyskiwana z ekologicznych źródeł. Obecnie tak nie jest, bo wytwarzają ją głównie 

nieekologiczne i charakteryzujące się stosunkowo niską sprawnością elektrownie cieplne 

wykorzystujące paliwa kopalne. Również straty, (do jakich dochodzi w procesie przesyłu i 

przetwarzania energii), są bardzo wysokie i przekraczają 90% (już na początku w elektrowni cieplnej 

wynoszą 70%), co powoduje, że energia dostępna użytkownikowi znajdującemu się na końcu przesyłu 

wynosi zaledwie 9,5 jednostek (na 100 zawartych paliwie wykorzystanym do jej wytworzenia w 

elektrowni). 

 Nauka już od dłuższego czasu próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: jak skutecznie zastąpić 

mało sprawną i nieekologiczną elektroenergetykę wykorzystującą paliwa kopalne energetyką 

ekologiczną o dużej sprawności. Uwzględniając wpływ systemów energeetycznych na globalne 

ocieplenie oraz inne negatywne czynniki związane z ekologią, jak zanieczyszczenie i degradacja 

środowiska, zużycie wody, zakłócenia gospodarki zasobami naturalnymi itp., uznać trzeba, że 

najkorzystniejsze byłoby jak najszybsze zastosowanie metod wykorzystujących energię wiatrową, 

słoneczną, pływów i prądów oceanicznych oraz rzek, czyli energię na świecie należałoby czerpać z 

odnawialnej energii wiatru, wody i słońca – w skrócie systemu WWS. 

 Zgodnie z danymi Energy Information Administration (USA) potencjalny poziom zużycia 

energii elektrycznej na świecie wymaga obecnie źródeł o łącznej mocy 12,5 TW. Do roku 2030 szacuje 

się, że zapotrzebowanie na moc wzrośnie do 16,9 TW, (co wymaga wybudowania dodatkowo 13 tys. 

nowych elektrowni opalanych węglem za ok. 10  bilionów dolarów). Natomiast  gdyby zastosować 

wyłącznie odnawialne źródła WWS, wwczas zapotrzebowanie to zmalałoby do 11,5 TW (głównie 

dzięki wyeliminowaniu nisko sprawnej energetyki opartej na cieple), 

 Optymiści twierdzą, że w przeciągu półwiecza istnieje też możliwość pokonania  

występujacych ograniczeń oraz realna szansa produkowania niezbędnej do ładowania akumulatorów 

energii elektrycznej z wykorzystaniem ekologicznych odnawialnej energii wiatru, wody i słońca – w 



skrócie systemu WWS. Przeszkody z ewentualną realizacja energetyki WWS mają często charakter 

polityczny a nie techniczny. 

 Samochód wycofany z eksploatacji staje się niebezpiecznym odpadem zanieczyszczającym 

środowisko. Dlatego też na obecnym etapie, należy rozwiązać szereg zagadnień mających na celu 

zwiększenie podatności konstrukcji pojazdu dla odzysku materiałów już w fazie projektowania poprzez 

technologie proekologiczne i racjonalne ekonomicznie, szczególnie dla nowych pojazdów 

elektrycznych (EV), hybrydowych (HEV). .Dlatego czynione są duże wysiłki w pokonaniu problemów 

związanych z powszechnym zastosowaniem w pojazdach ogniw paliwowych, na wodór (H2), co 

pomogłyby ten problem rozwiązać. 

 Pomimo wielu utrudnień w sprzedaży pojawiło się wiele ciekawych rozwiązań pojazdów z 

napędem elektrycznym, ale ich podstawowymi wadami są jak na razie wysoka cena i nie do końca 

zadowalające parametry wymagających doładowywania elektrochemicznych źródeł energii 

elektrycznej, warunkujące zasięg i dynamikę pojazdów. 

  

4. ZASOBNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 Podstawową przesłanką przemawiającą za stosowaniem zasobników energii jest usprawnienie 

pracy systemu elektroenergetycznego np w układach zasilających hybrydowych do usprawnienia pracy 

źródeł niestabilnych wykorzystujących odnawialne zasoby energii. 

 Istotne znaczenie mają też systemy akumulacji energii, wykorzystywane bezpośrednio w 

środkach transportu (np. zasobniki energii elektrycznej w pojazdach elektrycznych i hybrydowych) lub 

w instalacjach stacjonarnych, stosowanych w systemach trakcji elektrycznej. 

 Pojazdy EV i HEV korzystają z wewnętrznych wbudowanych zasobników energii 

(akumulatorów). Dla ich stosownia i  powszechnego wprowadzenia konieczne jest dostarczanie z 

zewnątrz energii elektrycznej pochodzacej z ekonomicznych źróde odnawialnych. Zatem należy 

stwierdzić, że ekonomicznym warunkiem powszechnego wprowadzenia ekologicznych pojazdów 

drogowych z napędem elektrycznym jest rozwój techniki odnawialnej energii w systemie 

energetycznym a także rozwój technologii zasobników energii elektrycznej 

 Duże scentralizowane zasobniki energii elektrycznej – elektrownie szczytowo-pompowe, są 

technologią opanowaną, funkcjonującą w systemie elektroenergetycznym od dawna. Do nowatorskich 

technologii można tu zaliczyć: układy na sprężone powietrze, tzw. pneumatyczne zasobniki energii 

CAE, innowacyjne technologie bateryjne,  superkodensatory, kinetyczne zasobniki energii (masy 

wirujące) oraz duże cewki wykorzystujące zjawisko nadprzewodnictwa.  Do dyspozycji są również 

technologie wodorowe (ogniwa paliwowe), które także mogą pracować w trybie magazynu energii 

elektrycznej 

 Obecnie najbardziej rozpowszechnione są elektrownie wodne pompowe, których moc 

zainstalowana to ponad 99% łącznej mocy zasobników energii na świecie. Następne w kolejności są 

zasobniki pneumatyczne i akumulatory (baterie) sodowo-siarkowe (tab. 1). 

  

Tabela 1 Moc zainstalowana w MW zasobników energii elektrycznej na świecie w przybliżeniu 

. 

elektrownie wodne pompowe 140  000 

pneumatyczne zasobniki energii (CAE) 440 

akumulatory (baterie) sodowo-siarkowe 304   



akumulatory litowo-jonowe 100 

akumulatory kwasowo-ołowiowe 70 

akumulatory niklowo-kadmowe   27 

kinetyczne zasobniki energii 25 

baterie przepływowe. 10 

  

 Przy aktualnym stanie wiedzy i istniejących możliwościach technologicznych praktycznie 

możnaby wykorzystać 40 – 85 TW mocywiatru (przy obecnym wykorzystaniu zaledwie 0,02 TW), a 

także 580 TW i promieniowania słonecznego 580 TW (obecnynie wykorzystanie zaledwie 0,008 TW) 

Dla osiągnięcia tego celu należałoby uruchomić 3,8 mln turbin wiatrowych o mocy 5 MW każda, które 

dostarczyłyby 51% potrzebnej energii. Kolejne 40% pochodziłoby z energii słonecznej, co oznacza 

konieczność wybudowania ok. 90 tys. elektrowni słonecznych o przeciętnej mocy 300 MW. Około 

30% ogniw fotowoltaicznych można byłoby umieścić na dachach budynków  Pozostałe 9% energii 

produkowałyby dodatkowo elektrownie wodne (70% z nich już istnieje}. Do nowatorskich technologii 

można zaliczyć: układy na sprężone powietrze, tzw. pneumatyczne zasobniki energii CAES 

(ang.Compressed Air Energy Storage), innowacyjne technologie bateryjne, superkodensatory, 

kinetyczne zasobniki energii (masy wirujące) oraz duże cewki wykorzystujące zjawisko 

nadprzewodnictwa. Do dyspozycji są też technologie wodorowe (ogniwa paliwowe), które również 

mogą pracować w trybie magazynowania energii elektrycznej . 

 Należy wspomnieć jeszcze o dwóch technologiach – SMES (Superconducting Magnetic Energy 

Storage) – akumulatorach, gromadzących energię pola magnetycznego oraz o elektrostatycznych 

akumulatorach energii (kondensatorach dwuwarstwowych, zwanych także superkondensatorami lub 

ultrakondensatorami). 

 Ze względu na wysokie koszty, htechnologia SMES jest obecnie wykorzystywana tylko w 

nielicznych, na ogół prototypowych instalacjach magazynowania energii. Superkondensatory 

współpracujące z akumulatorami elektrochemicznymi, pozwalaja na łąśczenie wysokiej energii 

właściwej (akumulator) z wysoką mocą właściwą (superkondensator). Tego typu rozwiązania można 

spotkać w środkach transportu i trakcji elektrycznej. Wadą superkondensatorów jest niska gęstość 

energii (rządu 5 Wh/kg), zmienna wartość napięcia na zaciskach podczas rozładowywania, niskie 

dopuszczalne napięcie pracy (2-3 V) i samorozładowanie szybsze niż w przypadku akumulatorów. 

  

5. POJAZDY HYBRYDOWE 

 . 

 Pojazd hybrydowy  może bardziej efektywnie wykorzystać energię niż klasyczny samochód 

dzięki mniejszym stratom energii. W obu konfiguracjach hybrydowego zespołu napędowego jest 

możliwe przyjęcie różnych strategii sterowania jego pracą: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Język_angielski


 

Rys. 3. Napęd hybrydowy szeregowy 

 

– w układzie szeregowym  (Rys. 3 )  pojazd używa energii zmagazynowanej, a następnie jest 

uruchamiany silnik spalinowy, 

 

– w układzie równoległym (Rys.  4) występuje strategia tzw. równoległej asysty mocy, czyli  

elektryczny napęd jest włączany w razie potrzeby. 

 

 

Rys. 4. Napęd hybrydowy równoległy 

 

 W rukładach hybrydowych ównoległych można wyróżnić: micro-hybrid, mild hybrid oraz 

typowy napęd równoległy. Pierwszy polega tylko na zastosowaniu układu start-stop, drugi na 



wspomaganiu silnika spalinowego silnikiwm elekrycznym. Stosunkowo niedawno powstały też tzw. 

napędy uniwersalny mieszany, czyli szeregowo-równoległy stosowany w tzw pojazdach Range-

extended o zwiekszonym zasięgu. (rys. 5) 

 

 

Rys. 5. Napęd hybrydowy Range extended 

 

 W Japonii, w 1997 roku, wprowadzono na rynek kompaktowy, hybrydowy elektryczno-

spalinowy sedan Toyota Prius pierwszej generacji, spalający od 3,6 do 4,7 litrów paliwa na 100 km,  

Pod względem budowy opierał się on na modelu Toyoty Yaris, przeznaczonej m.in. na rynek 

amerykański.Silnik spalinowy o pojemności 1,5 l osiągał moc 58 KM, a silnik elektryczny 40 KM.   

 Źródłem energii elektrycznej były akumulatory Ni-MH o energii 1728 Wh, masie 57 kg, dające 

napięcie 288V. Rozwiązanie to, pomimo dość wysokiej ceny (dwa napędy w jednym pojeździe, wysoka 

cena akumulatorów, skomputeryzowany system sterowania), okazało się sukcesem, a do chwili obecnej 

sprzedano na świecie około 3,2 mln pojazdów trzech generacji . W roku 2015 firma  wprowadziła na 

rynek model PHV (Plug in Hybrid Vehicle) o jeszcze mniejszym zużyciu paliwa, mniejszej masie i 

niższej cenie. 

 Pojazd hybrydowy nie jest rozwiązaniem w pełni zadawalającym, ponieważ nadal używane są 

w nim nieekonomiczne i nieekologiczne silniki spalinowe, których całkowita sprawność energetyczna 

(uwzględniając pełny cykl wytwarzania, dystrybucji i zużytkowania energii w pojeździe) jest ponad 4 

razy mniejsza niż silników elektrycznych. 

  

7. SAMOCHODY ELEKTRYCZNE 

 Ze strony zwolenników silników cieplnych pada też często zarzut, że napęd elektryczny nie jest 

ekonomiczny. Jednak przeliczono, ze porównując koszt energii uzyskanej do wydatkowanej na jej 

pozyskanie, okazuje się, że najtaniej na jednym gigadżulu energii zainwestowanym w produkcję paliwa, 

a więc i najdalej, można w USA przejechać samochodem elektrycznym 10 460 km, tradycyjnym 

benzynowym 5800 km, napędzanym benzyną z piasków bitumicznych 1770 km, a benzyną z łupków 

1450 km.. Przebytą odległość obliczono z uwzględnieniem energii wymaganej do wytworzenia i 



transmisji każdego z paliw. Należy zatem zauważyć, że dużo bardziej korzystnie wypadają  tu pojazdy 

z napędem elektrycznym i to pomimo wielu problemów do przezwyciężenia oraz hamującego 

oddziaływania potężnego lobby paliwowo-silnikowego. Do grona poważniejszych producentów 

samochodów elektrycznych należy zaliczyć japońskie koncerny samochodowe, które wprowadziły na 

rynek Hondę EV Plus i Toyotę RAV 4  EV. W następnych dziesięciu latach do ciekawszych rozwiązań 

można zaliczyć konstrukcje  Forda  i Mitsubishi modeli z  2013 r. 

 W USA uważa się obecnie,że samochody elektryczne będą rywalizować ze spalinowymi już w 

roku 2022 (wg. czasopisma Nature Energy). Porównując koszt przebiegu 1 mili przy smochodzie 

elektrycznym licząc koszt baterii samochodowej i energii elektrycznej z kosztem paliwa tradycyjego, 

najpóźniej w r. 2034  ale prawdopodobnie już w r. 2022 wystąpi przewaga ekonomiczna na korzyść 

smochodow elektrycznych. 

 Zastosowanie napędu elektrycznego ma wiele zalet. Redukuje emisję spalin z pojazdu do zera a 

przy tym ma znacznie większą sprawność niż napęd spalinowy. Napęd elektryczny ma jednak kilka 

poważnych wad związanych głównie z zastosowaniem akumulatorów. Obecnie produkowane baterie 

umożliwiają zasięg do 200 km na jednym ładowaniu, ponadto czas ich ładowania jest wciąż 

niezadowalający i wynosi kilka godzin  W temperaturze -20 oC  pojemność akumulatorów spada o 50%, 

co może oznaczać, że zasięg pojazdu nie przekroczy 50 km, (jeśli dodatkowo włączono ogrzewanie). 

Tak zwana infrastruktura ładowania akumulatorów w większości krajów nie jest rozwinięta. 

 Cena samochodu elektrycznego jest o około 30-40% wyższa niż odpowiednika spalinowego. 

Ponadto pojazdy te są bardzo ciche, co może powodować kolizję z pieszym. 

 Celowe jest szczególnie wykorzystanie pojazdów elektrycznych w obszarach miejskich  gdyz 

statystycznie: 

–  80% dziennych przebiegów wynosi tu poniżej 60 km , 

– 45% dziennych przebiegów -t poniżej 30 km, 

– maleje czas używania aut w strefach zurbanizowanych na rzecz komunikacji zbiorowej 

 Współczesne auta elektryczne oferują osiągi porównywalne z autami z silnikami spalinowymi. 

Wartości przyspieszenia od zera do 100 km/h są porównywalne (ze wskazaniem na silnik spalinowy).  

Zasięg aut elektrycznych wynosi od 60 km do blisko 500 km na jednym ładowamiu. 

  Samochody elektryczne potrzebują odpowiedniej infrastruktury: stacji ładujących, 

inteligentnych sieci cyfrowych i systemów sterowania siecią umożliwiających płynne podróżowanie 

przez różne kraje .Pojazdy te wymagają zastosowania nowych technologii, takich jak unowocześnione 

akumulatory, elektroniczne układy zasilania, aerodynamiczna budowa, lekkie materiały i integracja z 

siecią energetyczną, a ich ładowanie powinno odbyqać się najlepiej stosując chmurę internetową (np. 

Microsoft Azure). 

  

8. .OGNIWA PALIWOWE 

  

 Wodorowe ogniwa paliwowe obiecują bardziej czysty i wydajny sposób generowania mocy. 

Głównym powodem braku powszechnego zastosowania ogniw paliwowych jest dotąd ekonomiczna 

dostępność wodoru , mimo że jest to pierwiastek najszerzej występujący we wszechświecie. 

 Ogniwo paliwowe charakteryzuje się jednym z najwyższych, wskaźników uzysku mocy z 

jednostkowej objętości paliwa, brak emisji toksycznych składników spalin i przy bardzo wysokiej 

sprawności wykorzystania energii paliwa. Biorąc pod uwagę, że współczesne ogniwa paliwowe 



dopiero wchodzą w fazę rozwoju, to jedyne nad czym można się dziś rzeczywiście zastanawiać to nie 

czy, ale kiedy zastąpią one tradycyjne sposoby produkcji energii.. Układy ogniw paliwowych są 

powszechnie uznawane za najbardziej obiecującą koncepcję alternatywnego napędów przyszłości, 

przede wszystkim ze względu na ich ekologiczny charakter. Systemy ogniw paliwowych są również 

rozważane jako przyszłe źródła energii, konkurencyjne dla ropy naftowej i węgla.  Zasadę dziuałania 

ogniwa paliwowego pokazano na rys. 6. 

 

Rys. 6. Zasada działania ogniwa paliwowego 

 

 Biuro Transportu Tokio zakupiło pierwszy autobus zasilany wodorem Toyota oraz planuje 

wyposażenie sieci transportu miejskiego w stolicy Japonii w ponad 100 autobusów wodorowych 

jeszcze przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2020 roku. Autobus jest 

"wodorowy" wyposażony także w system zasilania zewnętrznych odbiorników o maksymalnej mocy 9 

kW i może służyć np. za źródło prądu podczas katastrof naturalnych, do zasilania centrów ewakuacji 

itp. 

 

9. ELEKTROMOBILNOŚĆ W POLSCE 

 

  Rynek pojazdów elektrycznych w Polsce znajduje się na początkowym etapie. Brakuje u nas 

infrastruktury ładowania, a sprzedaż samych pojazdów jest na bardzo niskim poziomie. Przejście do 

kolejnej fazy rozwoju rynku będzie wymagało stworzenia warunków do zmiany w wielu obszarach. 

Zakłada sie, że pierwszy etap, obejmujący lata 2016-2018, będzie miał charakter przygotowawczy. Na 

koniec 2016 roku autobusy elektryczne stanowiły zaledwie 0,3 proc. wszystkich autobusów 

obsługujących komunikację zbiorową w Polsce (w sumie było ich ok. 30). Zgodnie z planami 

samorządów oraz prognozami rządowymi, za pięć lat po ulicach polskich miast i gmin ma jeździć ok. 

tysiąca autobusów z napędem elektrycznym. Już teraz zadeklarowano chęć zakupu w sumie 780 



autobusów elektrycznych.. 

 Carsharing, czyli system wspólnego użytkowania samochodów, w Polsce dopiero zaczyna 

zdobywać popularność, np. w Warszawie działa 4Mobility, skierowany głównie do klienta 

biznesowego, a w Krakowie Traficar, który zdaje się być dedykowany po prostu tym, którzy 

samochodu nie mają. Jednak najnowsza i najbardziej ekologiczna forma carsharingu pojawiła się w 

Trójmieście. Tam w kwietniu został uruchomiony Carsharing Energa - pierwszy w Polsce system 

współużytkowania samochodów elektrycznych. 

  16 marca 2017 r Rada Ministrów R.P. przyjęła tzw. Plan Rozwoju Elektromobilności. Jest on 

traktowany jako szansa na rozwój polskiego przemysłu, nauki oraz narzędzie wzmacniania wzrostu 

gospodarczego. Elektromobilność jest też jednym z kluczowych obszarów, określonych w Strategii na 

Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla 

upowszechniania pojazdów elektrycznych. 

 Zgodnie z tym co zapisano w Planie Rozwoju Elektromobilności,w latach 2019-2020, ma 

pojawiać się infrastruktura do ładowania e-pojazdów oraz nowe modele biznesowe upowszechniające 

elektryczne auta. W latach 2020-25 rynek ma się rozwijać i dojrzewać, aż do poziomu, w którym 

wsparcie publiczne nie będzie już potrzebne. 

 Istotną rolę ma odegrać tzw. Program e-Bus, który ma przyczynić się do powstania polskiego 

rynku autobusów elektrycznych o wartości ok. 2,5 mld złotych rocznie. Celem jest stworzenie autobusu 

elektrycznego składającego się w głównej mierze z polskich komponentów, dostępnego cenowo, 

efektywnego w eksploatacji i dojrzałego technologicznie. Docelowa sprzedaż autobusów elektrycznych 

ma wynieść ok. tysiąca sztuk rocznie. Rynek pojazdów elektrycznych w Polsce znajduje się na 

początkowym etapie. Brakuje u nas infrastruktury ładowania, a sprzedaż samych pojazdów jest na 

bardzo niskim poziomie. Przejście do kolejnej fazy rozwoju rynku będzie wymagało stworzenia 

warunków do zmiany w wielu obszarach. Zakłada sie, że pierwszy etap, obejmujący lata 2016-2018, 

będzie miał charakter przygotowawczy. Na koniec 2016 roku autobusy elektryczne stanowiły zaledwie 

0,3 proc. wszystkich autobusów obsługujących komunikację zbiorową w Polsce (w sumie było ich ok. 

30). Zgodnie z planami samorządów oraz prognozami rządowymi, za pięć lat po ulicach polskich miast 

i gmin ma jeździć ok. tysiąca autobusów z napędem elektrycznym. Już teraz zadeklarowano chęć 

zakupu w sumie 780 autobusów elektrycznych.. 

 Carsharing, czyli system wspólnego użytkowania samochodów, w Polsce dopiero zaczyna 

zdobywać popularność, np. w Warszawie działa 4Mobility, skierowany głównie do klienta 

biznesowego, a w Krakowie Traficar, który zdaje się być dedykowany po prostu tym, którzy 

samochodu nie mają. Jednak najnowsza i najbardziej ekologiczna forma carsharingu pojawiła się w 

Trójmieście. Tam w kwietniu został uruchomiony Carsharing Energa - pierwszy w Polsce system 

współużytkowania samochodów elektrycznych. Usługa na razie adresowana jest do firm, których 

pracownicy lub klienci mogą dzielić się pojazdami (Volkswagen Up i Golf, Renault Zoe oraz Nissan 

Leaf). 

 Polskie spółki energetyczne, PGE, Tauron, Energa i Enea widząc światowy trend oraz biorąc 

pod uwgę, że polski rząd chce położyć szczególny nacisk na elektromobilność utworzyły spółkę 

ElectroMobilityPoland (EMP). Jej celem ma być stworzenie podstaw ekonomiczno-organizacyjnych, 

technologicznych i naukowych do kreacji i rozwoju elektromobilności w Polsce co  ma następnie 

stymulować rozwój rynku pojazdów elektrycznych. 

 

Na rysunkach  7 - 11 pokazano przykłady pojhazdów elektrycznych i hybrydowych. 

 

http://bip.me.gov.pl/files/upload/26453/Plan%20Rozwoju%20Elektromobilności.pdf


W artykule wykorzystano dane liczbowe zamieszcone w Monografii II Kongresu Elektryki Polskiej. 

wyd. COSIW SEP 2026 r., oraz Internet (fotografie). Rys. 8 pochodzi z ABB "Dzisiaj" nr 2/2017. 

 

Rys. 7. Produkowany w Polsce autobus Solaris 



 

Rys. 8.  Stacja ładowania samochodów elektrcznych ABB 

 

 



 

Rys. 9. Nowa hybrydowa Toyota Yaris 

 



 
 

 

Rys. 10. Wyprodukowany w Polsce samochód terenowy typu buggy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rys. 11.   Dostawczak elektryczny produkowany w Polsce 


