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Które źródło napędu?????

Źródło: materiały fabryczne VW, Toyota, BMW

HEV

PHEV

FCEV

BEV



Etap przejściowy 

hybrydowy układ napędowy HEV

Źródło: materiały fabryczne Toyota

Silnik spalinowy + przekładnia hybrydowa

obieg Atkinsona

Falownik Elektryczna Bateria trakcyjna

Podstawowe zalety:

Praca silnika spalinowego w zakresie największej sprawności

Wspomaganie układu napędowego silnikiem elektrycznym

Odzysk energii hamowania

Możliwość bezemisyjnego napędu pojazdu

Wyłączanie systemu napędowego na postoju



Toyota HEV CH-R Hybrid

Urban drive in zero 

emission mode

46,87 % TIME

54,48% DISTANCE

Total journey - drive 

in zero emission 

mode

42,89 % TIME

43,17% 

DISTANCE

HEV: In Zero Emission (Cracow Study Results)



Etap przejściowy 

hybrydowy układ napędowy PHEV

Źródło: materiały fabryczne Toyota

Podstawowe zalety:

Możliwość ładowania baterii z sieci energetycznej

Podstawowy napęd – silnik elektryczny

Możliwość bezemisyjnego napędu pojazdu (ok.40-60 km)

Odzysk energii hamowania

Praca silnika spalinowego - tylko w celu doładowania baterii



Etap docelowy

elektryczny układ napędowy BEV

Źródło: materiały fabryczne VW

Podstawowe zalety:

Podstawowy napęd – silnik elektryczny

Ładowanie baterii z sieci energetycznej

Bezemisyjny napęd pojazdu

Odzysk energii hamowania



Wodór jako nośnik energii w 

transporcie

Wodorowe ogniwa paliwoweSpalanie wodoru w tłokowym

Silniku spalinowym

Wodór jest nośnikiem energii, który może być wytwarzany na całym 

świecie  i nie podlega uzależnieniom geopolitycznym 



Source: https://h2me.eu/

Europejska koncepcja 

pozyskiwania wodoru do 

celów transportowych

W Polsce produkuje się ok. 1 mln ton wodoru

rocznie, co daje naszemu krajowi szóste miejsce

w świecie.

Jest to tzw. „szary oraz niebieski wodór”,

pozyskiwany z paliw kopalnych.

Wodór produkowany jest głównie w zakładach

azotowych, sektorze energetycznym oraz w

przemyśle petrochemicznym.



Koncepcja pozyskiwania i transportu

wodoru przedstawiona w Australii:

1. Farmy fotowoltaiczne w interiorze

2. Odsalanie wody morskiej

3. Produkcja wodoru metodą elektrolizy

4. Wiązanie wodoru w amoniaku

5. Transport amoniaku drogą morską

6. Odzyskiwanie wodoru z amoniaku



Żródło: materiały fabryczne BMW



6 – cylindrowy silnik MAN przystosowany do zasilania wodorem

podczas badań w laboratorium Politechniki Krakowskiej 



Doświadczenia zdobyte w Politechnice Krakowskiej podczas opracowania systemu 

zasilania wodorem silników do agregatów prądotwórczych mogą być podstawą do 

opracowania silników przeznaczonych do pojazdów. 

Korzyści płynące z zastosowania wodoru, jako paliwa do silników spalinowych:

W okresie przejściowym wprowadzenie nowego nośnika energii w transporcie, 

Brak emisji toksycznych składników spalin,

Możliwość wykorzystania odpadowego wodoru z przemysłu,

Mniejsze koszty eksploatacji. 



Wodór jako paliwo do ogniw 

paliwowych

Pojazd typu FCEV jest wyposażony w elektryczny układ  napędowy, 

z pokładowym generatorem prądu elektrycznego w postaci zespołu ogniw paliwowych

i możliwością odzysku energii hamowania.



Na podstawie umowy o współpracy z firmą Toyota Motor Poland w Politechnice Krakowskiej

przeprowadzono badania eksploatacyjne samochodów  Toyota Mirai I i Mirai II napędzanych

wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Cykl badań przewidywał próby drogowe oraz badania w komorze termoklimatycznej,

w obniżonej temperaturze otoczenia  - są to najtrudniejsze warunki eksploatacji

zespołu ogniw paliwowych. 



Badania eksploatacyjne samochodu Toyota Mirai



System tankowania wodoru

W Europie 



Z uwagi na zasięg oraz masę, akumulatorowe pojazdy z napędem elektrycznym 

BEV mają zastosowanie, ograniczone głównie do grupy samochodów osobowych

oraz autobusów.

Zespół ogniw paliwowych może stanowić źródło energii dla wszelkiego typu 

pojazdów FCEV i maszyn roboczych z elektrycznym układem napędowym.

Elektryczny układ napędowy z zespołem ogniw paliwowych może być preferowany

zarówno do większych samochodów osobowych, samochodów ciężarowych

i autobusów oraz pojazdów szynowych lub jednostek pływających.



Zastosowanie napędu elektrycznego z zespołem ogniw paliwowych w pojeździe

szynowym, w zastępstwie tłokowego silnika o zapłonie samoczynnym, stwarza

możliwość odzysku energii hamowania oraz korzystniejszego zarządzania mocą

zespołu napędowego.

Według istniejących koncepcji tego typu układu napędowego, kolejowy silnik

spalinowy o mocy 2800 kW może zostać zastąpiony zespołem ogniw paliwowych

o mocy 600 kW oraz akumulatorem trakcyjnym o pojemności elektrycznej 450 kWh.

W przypadku zapotrzebowania na większą moc, jest ona czerpana z zespołu

akumulatorów trakcyjnych, których ładowanie odbywa się w trybie odzysku

energii hamowania.

Do zasilania zespołu ogniw przewiduje się standardowo ciśnieniowe zbiorniki

o pojemności 240 kg wodoru, dzięki czemu podczas jednego cyklu ich napełniania

istnieje do wykorzystania w układzie napędowym energia wynosząca ok. 4000 kWh.
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