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BADANIE ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ 
SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY

 

ZDZISŁAW CHŁOPEK2

Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

Streszczenie

W ostatnich latach następuje dynamiczny rozwój napędów elektrycznych w motoryzacji. Jest to po-
dyktowane przede wszystkim względami ekologicznymi, m.in. emisją zanieczyszczeń i hałasu oraz 
wyczerpywaniem się zasobów naturalnych surowców do wytwarzania paliw ciekłych i gazowych. 
W celu oceny energetycznych właściwości samochodów elektrycznych jest konieczne badanie zuży-
cia energii przez pojazdy w warunkach odpowiadających rzeczywistemu użytkowaniu. W pracy zapro-
ponowano formalny opis właściwości energetycznych i ekonomicznych samochodów elektrycznych. 
Wprowadzono pojęcia sprawności napędu, ładowania akumulatorów, odzyskiwania energii hamowania 
i ogólnej oraz drogowego zużycia energii dla samochodów z układami bez odzyskiwania i z odzyskiwa-
niem energii hamowania.

Przedstawiono wyniki badań samochodu elektrycznego Zilent Courant w warunkach symulują-
cych użytkowanie w mieście. Jest to samochód bez układu odzyskiwania energii w czasie hamowa-
nia. Badania przeprowadzono na hamowni podwoziowej w testach UDC (Urban Drivig Cycle), FTP–75 
(Federal Transient Procedure) i Stop and Go do symulacji jazdy w zatorach ulicznych. Wyznaczono 
średnie drogowe zużycie energii oraz sprawność ogólną pojazdu w testach. Badano również drogowe 
zużycie energii w wyróżnionych warunkach dynamicznych pracy samochodu – wyznaczono średnie 
drogowe zużycie energii w stanach dodatniego i ujemnego przyspieszenia.

Słowa kluczowe: samochód elektryczny, zużycie energii.

1. Wprowadzenie

Idea pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi jest bardzo stara. Pierwsze samo-
chody elektryczne powstały już w latach trzydziestych XIX w. Prototypowe pojazdy elek-
tryczne zbudowali m.in.: Szkot Robert Anderson, Holender Sibrandus Stratingh Groningen 
oraz Amerykanin Thomas Davenport [22]. W 1890 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
rozpoczęto masową produkcję samochodów elektrycznych. Największy udział pojazdów 
z napędami elektrycznymi był na początku XX w. – w 1912 r. w Stanach Zjednoczonych

Ameryki było eksploatowanych ponad 20000 samochodów elektrycznych. Po I wojnie 
światowej nastąpiło wypieranie samochodów elektrycznych przez samochody napędzane 

1  Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, e-mail: zdzisław.chlopek@its.waw.pl, 
tel.: 22 438 51 26
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silnikami spalinowymi przede wszystkim ze względu na większą moc użyteczną silników 
spalinowych oraz lepsze właściwości eksploatacyjne tych pojazdów, m.in. zdecydowanie 
większy zasięg.

W ostatnich latach w rozwoju samochodów elektrycznych upatruje się możliwości roz-
wiązania poważnych problemów ekologicznych motoryzacji, związanych m.in. z emisją 
zanieczyszczeń i hałasu, a także z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, przede 
wszystkim surowców do wytwarzania paliw ciekłych i gazowych [1, 6, 9, 16].

Ocena emisji zanieczyszczeń oraz zużycia energii dla samochodów elektrycznych w celu 
porównania z klasycznymi rozwiązaniami motoryzacyjnymi jest sprawa złożoną. Wynika 
to z faktu, że w znacznej mierze obciążenie środowiska jest w przypadku samochodów 
elektrycznych przeniesione na etap wytwarzania energii elektrycznej. Możliwym rozwią-
zaniem tego problemu jest dokonywanie tzw. analizy Well–to–Whell – od źródła nośników 
energii do kół pojazdu [1, 8, 9, 12, 14, 17, 26]. Analiza ta umożliwia ocenę emisji zanieczysz-
czeń w całym cyklu wytwarzania nośników energii oraz ich wykorzystywania do napędu 
pojazdu. Zgodnie z tą analizą można również ocenić wrażliwość całkowitej szkodliwości 
ocenianych rozwiązań na technologię przetwarzania nośników energii – w istocie wraż-
liwość to jest bardzo duża i w znacznym stopniu może być decydująca o ekologicznej 
ocenie porównywanych rozwiązań. W przypadku samochodów elektrycznych szcze-
gólnie ważny jest problem wytwarzania produkcji elektrycznej [1, 7–9, 13, 15, 17, 20, 25] 
– w przeważającej mierze energia elektryczna jest wytwarzana – przynajmniej w Polsce 
– z kopalnych nośników energii (przede wszystkim z węgla kamiennego) z wykorzystaniem 
technologii dalekich od poszanowania środowiska. Mimo tych zastrzeżeń należy jednak 
zwrócić uwagę na ważny argument, przemawiający za rozwojem napędów elektrycznych. 
Nawet w przypadku negatywnej oceny emisji zanieczyszczeń w analizie Well–to–Whell, 
w przypadku pojazdów z napędami elektrycznymi istnieje możliwość „przesunięcia” 
miejsc źródeł emisji zanieczyszczeń z obszarów największych zagrożeń – z centrów wiel-
kich aglomeracji miejskich do miejsc położenia elektrowni [1, 10, 13, 20].

Badania zużycia energii i emisji zanieczyszczeń w związku z eksploatacją samochodów 
elektrycznych mają bogatą literaturę, m.in. [1, 3, 7–17, 20–26]. Analizy są prowadzone 
zazwyczaj dla warunków badań homologacyjnych. W pracy [12] przeprowadzono anali-
zę porównawczą zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w cyklu Well–to–Whell 
z rozdziałem na fazy: Well–to–Tank (od źródła nośnika energii do zbiornika energii) i Tank–
to–Whell (od zbiornika energii do kół napędowych pojazdu) dla: samochodu z silnikiem 
o zapłonie iskrowym, samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, samochodu hybry-
dowego niedoładowywanego ze źródeł zewnętrznych (NOVC – Not Off–Vehicle Charging, 
HEV – Hybrid Electric Vehicle [27]), samochodu hybrydowego doładowywanego ze źródeł 
zewnętrznych (OVC – Off–Vehicle Charging, PHEV – Plug–In Hybrid Electric Vehicle [27]), 
samochodu elektrycznego (BEV – Battery Electric Vehicle [12]) i samochodu z ogniwem 
paliwowym (FCV – Fuel Cell Vehicle [12]). Najlepsze wyniki uzyskano dla samochodów 
hybrydowych oraz samochodu z ogniwem paliwowym. Dla samochodów elektrycznych 
decydująca o gorszych wynikach jest faza wytwarzania energii elektrycznej – energo-
chłonna i będąca źródłem dużej emisji gazów cieplarnianych w związku z powszechnym 
stosowaniem technologii z użyciem surowców kopalnych. Wiele prac zawiera analitycz-
ne rozważania na temat pozytywnych i negatywnych aspektów wytwarzania, eksploa-
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tacji samochodów elektrycznych, a także zagospodarowywania zużytych pojazdów [1, 7, 
13–15, 17, 20, 25, 26].

Wbrew obiegowym opiniom, rozpowszechnianym przez populistyczne źródła, samochody 
elektryczne nie są na razie realną konkurencją dla pojazdów napędzanych silnikami spa-
linowymi. Za najbardziej obiecujące rozwiązanie należy obecnie raczej traktować pojazdy 
z napędami hybrydowymi – elektryczno–spalinowymi [9, 10–12, 14, 19]. Z technicznego 
punktu widzenia należy ocenić, że we współczesnych pojazdach elektrycznych najsłab-
szym elementem są akumulatory energii elektrycznej [1, 8, 14, 15]. Nie jest to w żadnym 
przypadku zaskoczeniem, gdyż powszechnie wiadomo, że magazynowanie energii jest 
szczególnie trudnym problemem – do tej pory niedoścignionym rozwiązaniem jest stoso-
wanie paliw ciekłych [12, 14].

To ostrożne podejście do problemu pojazdów elektrycznych nie jest w żadnej sprzeczno-
ści z faktem dynamicznie prowadzonych prac nad rozwojem napędów elektrycznych nie 
tylko w małych samochodach osobowych, ale i autobusach, samochodach ciężarowych 
[1, 9, 25] oraz pojazdach jednośladowych [3, 23, 24].

W niniejszej pracy zajęto się problemem zużycia energii przez samochód elektryczny 
w warunkach jego typowego użytkowania [21]. Przyjmuje się, że podstawowe zastoso-
wanie samochodów elektrycznych jest obecnie związane z ich użytkowaniem w warun-
kach ruchu w centrach miejskich. W związku z tym przeprowadzono badania w testach 
homologacyjnych, symulujących warunki miejskie i podmiejskie: europejskim UDC (Urban 
Driving Cycle – miejski test jezdny) i amerykańskim FTP–75 (Federal Transient Procedure 
– federalna procedura przejściowa) [27]. Dodatkowo przeprowadzono badania w teście 
Stop and Go [2, 5] do symulacji ruchu pojazdów w warunkach zatorów drogowych.

2. Opis właściwości energetycznych i ekonomicznych 
samochodów elektrycznych

Do opisu właściwości energetycznych i ekonomicznych samochodów elektrycznych sto-
suje się pojęcia charakteryzujące sprawność i zużycie energii.

Dla samochodu elektrycznego bez odzyskiwania energii hamowania system sprawności 
definiuje się w następujący sposób:

• sprawność napędu

• sprawność ładowania akumulatorów

• sprawność ogólna
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gdzie:
NT – moc elektrycznego napędu samochodu,
NR – moc oporów jazdy,
NCH – moc ładowania akumulatorów.

Dla samochodu elektrycznego z odzyskiwaniem energii hamowania system sprawności 
jest zdefiniowany w następujący sposób:

• sprawność napędu

• sprawność odzyskiwania energii hamowania

gdzie: 
NB – moc hamowania maszyną elektryczną,
NU – moc odzyskiwania energii hamowania.

Drogowe zużycie energii definiuje się jako pochodną zużywanej energii względem drogi 
przebywanej przez pojazd. Dla samochodu elektrycznego bez odzyskiwania energii 
hamowania drogowe zużycie energii wynosi:

gdzie: 
s – droga przebywana przez pojazd,
LT(s) – praca elektrycznego napędu samochodu jako funkcja drogi..

Dla samochodu elektrycznego z odzyskiwaniem energii hamowania drogowe zużycie 
energii wynosi:

gdzie: 
LU(s) – odzyskiwana energii hamowania jako funkcja drogi.

Na rysunku 1 przedstawiono schemat przepływu mocy w zespole napędowym2 samochodu 
elektrycznego z odzyskiwaniem energii elektrycznej.

W odzyskiwaniu energii hamowania kluczową rolę odgrywa sprawność odzyskiwania 
energii hamowania. W warunkach użytkowania pojazdów w miastach występują często 
fazy przyspieszania i hamowania, zatem energia hamowania stanowi znaczącą pozycję 
w bilansie energetycznym. Problemem jest sprawność odzyskiwania energii hamowania, 
często niewielka [8, 12, 15, 21].

2  Termin „układ napędowy” jest używany – zgodnie z tradycyjnym stosowaniem w naukach motoryzacyjnych – do oznaczenia 
układu przenoszenia energii mechanicznej z silnika do kół jezdnych pojazdu. Dla układu napędowego wraz z silnikiem oraz 
zbiornikiem energii stosuje się w niniejszej pracy termin „zespół napędowy”.
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Rys. 1.  Schemat przepływu mocy w zespole napędowym samochodu elektrycznego z odzyskiwaniem energii 
elektrycznej. Oznaczenia: CH – układ ładowania akumulatora, A – akumulator, D – układ napędowy 
samochodu, U – układ odzyskiwania energii hamowania, NCH – ładowania akumulatorów, 
NT – moc elektrycznego napędu samochodu, NR – moc oporów jazdy, NB – moc hamowania maszyną 
elektryczną, NU – moc odzyskiwania energii hamowania

CH
U

NCH NR

NU NB

A D

3. Badania empiryczne zużycia energii przez samochód 
elektryczny

Badania empiryczne zużycia energii przez samochód elektryczny przeprowadzono 
na hamowni podwoziowej w Centrum Ochrony Środowiska w Instytucie Transportu 
Samochodowego [4]. Obiektem badań był elektryczny samochód osobowy Zilent 
Courant wyprodukowany w Chińskiej Republice Ludowej. Jest to – zgodnie z punktem 2 
Regulaminu 101 EKG ONZ – tzw. „pure electric vehicle”, czyli samochód z zasilaniem silników 
elektrycznych wyłącznie z akumulatorów energii elektrycznej. Samochód Zilent Courant 
ma układ napędowy bez odzyskiwania energii hamowania.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe dane samochodu Zilent Courant.

Tab. 1. Dane elektrycznego samochodu osobowego marki Zilent model Courant

Nazwa Dane Jednostka miar

Wymiary 3618 x 1563 x 1533 mm

Masa pojazdu gotowego do jazdy 1170 kg

Liczba pasażerów 4

Prędkość maksymalna 85 km/h

Prędkość ekonomiczna 40 km/h

Zdolność pokonywania wzniesień 36% (20°)

Zasięg przy prędkości ekonomicznej > 150 km

Moc znamionowa silnika elektrycznego 8,5 kW

Napięcie znamionowe akumulatorów 120

Typ akumulatorów
120 V

10 akumulatorów 12 V/100 
Ah

System ładowania akumulatorów
Kwasowo–ołowiowe

Bezobsługowe

Czas ładowania akumulatorów
Zasilanie zewnętrzne

(220–230) V/(50–60) Hz; 
moc 1,5 kW

Czas ładowania akumulatorów (12–14) h
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Rys. 2. Test UDC

Rys. 3. Test FTP–75

Rys. 4. Test Stop And Go
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TDo symulacji warunków ruchu w miastach wybrano dwa testy homologacyjne [27]: 
europejski – UDC (Urban Driving Cycle – miejski test jezdny) – rysunek 2 oraz amerykański 
– FTP–75 (Federal Transient Procedure – federalny test przejściowy) – rysunek 3, a także 
test specjalny Stop and Go do symulacji jazdy w warunkach zatorów ulicznych [2, 5] 
– rysunek 4.

Badania przeprowadzono na jednorolkowej hamowni podwoziowej z regulowaną 
charakterystyką oporów firmy AVL–Zoellner [3].

W czasie badań na hamowni podwoziowej dokonywano pomiarów:
• prędkości jazdy samochodu na rolce hamowni podwoziowej,
• napięcia na zespole akumulatorów,
• natężenia prądu w instalacji napędowej pojazdu.

Charakterystykę mocy pochłanianej przez hamownię podwoziową zidentyfikowano na 
podstawie badań empirycznych wybiegu samochodu [4].

Rejestracji sygnałów badanych wielkości dokonywano z czasem próbkowania 1 s. 
Zarejestrowane sygnały zostały poddane wstępnemu przetwarzaniu w celu usunięcia 
błędów grubych i zmniejszenia udziału szumów o wysokich częstotliwościach. Do 
poszukiwania błędów grubych wykorzystano analizę bieżącej wariancji sygnałów. W celu 
zmniejszenia udziału szumów o wysokich częstotliwościach w sygnałach zastosowano 
filtracje dolnoprzepustową. Wykorzystano do tego celu filtr Golaya–Savitzky’ego [18] 
z wielomianem drugiego stopnia oraz z aproksymacją obustronną po 2 punkty.

Na rysunkach 5–7 przedstawiono przykładowo wyniki badań w teście Stop and Go.

Rys. 5. Realizacja testu Stop and Go
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Rys. 6. Natężenie prądu pobieranego z akumulatora i napięcie na zaciskach akumulatora w teście Stop and Go

Rys. 7. Moc elektryczna napędu samochodu i moc oporów w teście Stop and Go

Dla testów badawczych wyznaczono sprawność ogólną pojazdu. Problemem było przyję-
cie sprawności ładowania akumulatorów. Literatura podaje wartości sprawności ładowa-
nia akumulatorów znacznie różniące się wartością w zależności od rodzaju akumulatorów. 
Przykładowo w publikacji [8] jest przyjmowana wartość sprawności ładowania akumula-
torów równa 0,86. W badaniach [4] uzyskano dla akumulatorów kwasowo–ołowiowych 
znacznie mniejsze wartości, nawet rzędu 0,6. Ostatecznie do analiz w niniejszej pracy 
przyjęto sprawność ładowania akumulatorów równą 0,65.

Na rysunku 8 zestawiono sprawność ogólną pojazdu w poszczególnych testach.

Sprawność ogólna pojazdu w testach homologacyjnych ma podobną wartość. Znacznie 
mniejsza jest sprawność ogólna w teście Stop and Go. Test ten charakteryzuje się częstym 
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Rys. 8. Sprawność ogólna w testach Stop and Go, UDC i FTP–75

Rys. 9. Średnie drogowe zużycie energii w testach Stop and Go, UDC i FTP–75

przyspieszaniem i hamowaniem, prędkość średnia pojazdu wynosi 5,8 km/h. W związku 
z tym można spodziewać się dużych strat. Przypadek taki występuje również w samocho-
dach napędzanych silnikami spalinowymi [2, 5].

Na rysunku 9 przedstawiono średnie drogowe zużycie energii.

Średnie drogowe zużycie energii ma podobną wartość dla testów FTP–75 i Stop and Go, 
mniejsza wartość jest natomiast dla testu UDC. Jest to prawdopodobnie związane z właś-
ciwościami dynamicznymi procesów prędkości w zastosowanych testach. Testy FTP–75 
i Stop and Go charakteryzują się silniejszymi właściwościami dynamicznymi niż test UDC. 
Jest to widoczne m.in. we właściwościach częstotliwościowych – większa jest wartość 
widmowej gęstości mocy prędkości w testach FTP–75 i Stop nad Go w stosunku do te-
stu UDC dla dużych częstotliwości [5]. Właściwość ta wynika ze sposobu wyznaczania 
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analizowanych testów, mianowicie testy FTP–75 Stop and Go są stworzone zgodnie 
z kryterium wiernej symulacji w dziedzinie czasu, a test UDC jest wynikiem syntezy zgod-
nie z podobieństwem charakterystyk punktowych w warunkach badań i rzeczywistego 
użytkowania.

Przeprowadzono również badania średniego drogowego zużycia energii w stanach dy-
namicznych: dodatniego przyspieszenia i ujemnego przyspieszenia. Wyniki tych analiz 
przedstawiono na rysunkach 10–12.

Rys. 10.  Średnie drogowe zużycie energii w stanach dynamicznych dodatniego przyspieszenia i ujemnego 
przyspieszenia w teście UDC

Rys. 11.  Średnie drogowe zużycie energii w stanach dynamicznych dodatniego przyspieszenia i ujemnego 
przyspieszenia w teście FTP–75
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Rys. 12. Średnie drogowe zużycie energii w stanach dynamicznych dodatniego przyspieszenia i ujemnego 
przyspieszenia w teście Stop and Go

Wyniki analiz są oczekiwane: większe średnie drogowe zużycie energii przypada 
na fazy przyspieszania. Największa różnica średniego drogowego zużycia energii 
w rozpatrywanych fazach dynamicznych występuje dla testu UDC.

4. Podsumowanie

Obecne priorytety rozwoju napędów elektrycznych w pojazdach mają przede wszystkim 
charakter ekologiczny. Samochody elektryczne w miejscach użytkowania praktycznie nie 
emitują zanieczyszczeń (w rzeczywistości oczywiście emitują cząstki stałe, pochodzące 
z par trybologicznych w pojeździe, współpracy kół z nawierzchnia jezdną oraz wznieca-
nia pyłów z jezdni). Samochody elektryczne charakteryzują się również mniejszym natę-
żeniem emitowanego hałasu niż ma to miejsce w przypadku pojazdów z silnikami spali-
nowymi. Ważną zaletą użytkowania samochodów elektrycznych jest możliwość ochrony 
zasobów surowców do produkcji paliw ciekłych i gazowych. Istnieje wiele rodzajów pier-
wotnych nośników energii możliwych do wykorzystywania do zasilania samochodów 
elektrycznych. Wynika to ze stosowanej technologii wytwarzania energii elektrycznej. 
Obecnie – przynajmniej w Polsce – energia elektryczna jest wytwarzana przede wszyst-
kim z węgla kamiennego, ale jest możliwe wykorzystanie energii odnawialnej, a także 
techniki nuklearnej, szczególnie w przyszłości energii syntezy jądrowej. Obecne analizy 
szkodliwości pojazdów elektrycznych dla środowiska w cyklu Well–to–Whell uwzględniają 
znaczne obciążenie środowiska, związane z wytwarzaniem energii elektrycznej. Trudno 
jest, w związku z tym, obiektywnie ocenić ekologiczne skutki tzw. elektryfikacji transpor-
tu drogowego. Wskaźniki syntetyczne obciążenia środowiska przez motoryzację, wyzna-
czane w analizach cyklu istnienia obiektu (ang. LCA – Life Cycle Assessment), są silnie 
zależne nie tylko od zastosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych (w szcze-
gólności technologii przetwarzania nośników energii), ale i od przyjętej metodyki analizy 
LCA. Dodatkowo znaczna względność i – w konsekwencji – pewnego rodzaju dowolność 
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prowadzenia tych analiz powodują możliwość wręcz manipulacji w związku z silnymi na-
ciskami grup zaangażowanych materialnie i emocjonalnie w rozwój porównywanych roz-
wiązań technicznych – w tym przypadku transportu klasycznego, opartego na spalaniu 
paliw ropopochodnych, i elektrycznego. Z tych powodów porównywanie występujących 
w literaturze wartości wskaźników charakteryzujących obciążenie środowiska przez mo-
toryzację dla różnych rozwiązań technicznych może się okazać mało użyteczne.

Badania zużycia energii przez samochody elektryczne są wykonywane najczęściej w wa-
runkach homologacyjnych. W niniejszej pracy badania takie uzupełniono warunkami testu 
specjalnego Stop and Go, symulującego jazdę w zatorach ulicznych. Wyniki badań wyka-
zały małą wrażliwość drogowego zużycia energii na model ruchu pojazdu, jednocześnie 
sprawność ogólna pojazdu okazała się wrażliwa na model ruchu. Potwierdziła się wrażli-
wość drogowego zużycia paliwa na występowanie stanów dynamicznych: we wszystkich 
przypadkach większe średnie drogowe zużycie energii przypada na fazy przyspieszania.

Zaproponowana procedura badań zużycia energii na hamowni podwoziowej okazała się 
skuteczna. Celowe jest zweryfikowanie wyników badań w warunkach rzeczywistego użyt-
kowania pojazdu w ruchu w mieście – badania takie są obecnie wykonywane.
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