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Elektromobilność – niszowa alternatywa 
czy docelowy kierunek motoryzacji? (część 1)

Historia samochodów elektrycznych ma już 
prawie 140 lat, jeżeli za pierwszą konstrukcję 
zasługującą na miano samochodu elektrycz-

nego przyjąć trójkołowiec Gustave’a Trouvégo za-
prezentowany w 1881 roku na Exposition Interna-
tionale d’Électricité w Paryżu. Nie był to oczywiście 
pierwszy pojazd o napędzie elektrycznym. Koncepcje 
takich pojazdów proponowane były już w latach 30. 
XIX wieku. Zainteresowanych odsyłam do bogatych 
zasobów Internetu, w których znajdziemy historię 
motoryzacji elektrycznej opowiedzianą słowami wie-
lu jej pasjonatów. My skupimy się na teraźniejszości 
i prawdopodobnej przyszłości. Zanim jednak do nich 
przejdziemy, warto uzmysłowić sobie, że zdarza nam 
się zapomnieć, iż szereg koncepcji związanych z bu-
dową i funkcjonalnością współczesnych samocho-
dów elektrycznych to jedynie odświeżone rozwiąza-
nia z początków elektromobilności – odświeżone, bo 
niejako zapomniane przez kilkadziesiąt lat domina-
cji samochodu o napędzie spalinowym, która rozpo-
częła się wraz z masową produkcją Forda T w 1908 
roku. Postaram się to zilustrować kilkoma przykłada-
mi. Coraz częściej proponowane obecnie samocho-
dy osobowe z silnikami wbudowanymi w koła (np. 
koncepcyjny Lexus LF-30 Electrified) czerpią z po-
mysłu Ferdynanda Porschego zrealizowanego przy 
współpracy z Ludwikiem Lohnerem. Zaprezentowany 

przez nich w 1900 roku na międzynarodowych tar-
gach w Paryżu pojazd napędzany był dwoma silnika-
mi umieszczonymi w piastach przednich kół. W tym 
samym roku zaprezentowano również wersję 4WD 
tego pojazdu. Docenienie zalet napędu elektrycz-
nego przez producentów supersamochodów w XXI 
wieku (np. Tesla Roadster z 2008 roku), to kontynu-
acja fascynacji człowieka biciem kolejnych rekordów 
przyspieszenia i prędkości maksymalnej. Pierwszym 
pojazdem drogowym, który przełamał barierę poru-
szania się z prędkością 100 km/h, był elektryczny La 
Jamais Contente (Wiecznie Niezadowolona) i stało 
się to jeszcze wiosną 1899 roku. A dlaczego mó-
wimy akurat o magicznych 100 km/h? Bo ewolucja 
wybrała 10 palców u rąk jako optymalny manipula-
tor i do liczenia wybraliśmy sobie w efekcie system 
dziesiętny. Duch Wiecznie Niezadowolonej odrodził 
się obecnie w bolidach Formuły E, będącej odpo-
wiednikiem Formuły 1 dla pojazdów elektrycznych. 
Trzecim rozwiązaniem niech będą proponowane 
systemy wymiany baterii, będące jedną z odpo-
wiedzi na relatywnie długi czas ładowania baterii 
w porównaniu z tankowaniem samochodu spalino-
wego. Takie systemy wdrażano już w 1900 roku na 
Manhattanie jako rozwiązania dla przedsiębiorstw 
taksówkarskich. Ostatnim przykładem niech będzie 
koncepcja oferowania indywidualnemu odbiorcy/

Elektryczne autobusy, elektryczne samochody oraz elektryczne hulajnogi stały się już rozpo-
znawalnym elementem krajobrazu mobilności w dużych polskich miastach. Niniejszy tekst ma 
charakter popularnonaukowy i jego celem jest przedstawienie obecnego krajobrazu elektro-
mobilności w Polsce i na świecie. Będzie to też próba pokazania kierunków, w których praw-
dopodobnie zmierza współczesna motoryzacja. Pamiętajmy przy tym, że zgodnie z ponad pół-
wiecznym powiedzeniem, przewidywanie jest trudne, szczególnie jeżeli dotyczy przyszłości. 
Przyjrzymy się kluczowym cechom pojazdów o napędzie elektrycznym – cechom stanowiącym 
ich wyróżnik. Zastanowimy się nad możliwościami oraz wyzwaniami dla gospodarki, jakie po-
jawiają się w kontekście przechodzenia w coraz szerszym zakresie na środki transportu wyko-
rzystujące napęd elektryczny z mobilnym elektrochemicznym magazynem energii elektrycznej. 
Pochylimy się też nad kształceniem inżynierów na potrzeby tej dynamicznie rozwijającej się 
gałęzi gospodarki. 
Zapraszam na wspólną podróż pojazdem elektrycznym. Podróż tę, z uwagi na dużą liczbę 
poruszanych tematów, odbędziemy na łamach dwóch kolejnych numerów „Inżynierii Elek-
trycznej”. Jej pierwszy etap poświęcimy przede wszystkim samym pojazdom elektrycznym, wy-
korzystywanym w nich napędom elektrycznym oraz ich właściwościom. Natomiast w ramach 
drugiego etapu przyjrzymy się między innymi infrastrukturze ładowania, autonomizacji pojaz-
dów, kształceniu inżynierów elektromobilności oraz zastanowimy się, co z tym wodorem. Jeżeli 
czytasz Czytelniku ten tekst w roku innym niż 2020, to pamiętaj, że przy towarzyszącym nam 
obecnie eksponencjalnym rozwoju technologicznym, krajobraz, który obserwujesz wokół sie-
bie, prawdopodobnie różni się już bardzo od tego, jaki jest nakreślony w tym artykule.

https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car#History
https://global.toyota/en/newsroom/lexus/30279058.html
https://presskit.porsche.de/anniversaries/en/70-years-porsche-sports-cars/topic/category/elektroantriebe-bei-porsche/items/en-ferdinand-porsches-electric-wheel-hub-drive-543.html
https://presskit.porsche.de/anniversaries/en/70-years-porsche-sports-cars/topic/category/elektroantriebe-bei-porsche/items/en-ferdinand-porsches-electric-wheel-hub-drive-543.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Roadster_(2008)
https://www.fiaformulae.com/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/03/the-electric-taxi-company-you-could-have-called-in-1900/72481/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/03/the-electric-taxi-company-you-could-have-called-in-1900/72481/
https://quoteinvestigator.com/2013/10/20/no-predict/
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użytkownikowi samochodu osobowego z układem 
napędowym wykorzystującym przekształtnik energo-
elektroniczny do zasilania silnika. Koncepcję tę zre-
alizowano jeszcze w XX wieku, a był to EV1 produkcji 
General Motors. Dostępny był jedynie w leasingu, 
a po czterech latach GM wycofało go z oferty, roz-
wiązując przy tym umowy leasingowe i złomując, 
ku niezadowoleniu wielu użytkowników, w pełni 
sprawne samochody. Zainteresowanych tą historią 
Czytelników odsyłam do filmu Chrisa Paine’a pt. 
„Who Killed the Electric Car?” z 2006 roku. Zale-
ty cichego, zeroemisyjnego w miejscu użytkowania 
samochodu nie pozwoliły jednak na ponowne scho-
wanie tej technologii do szuflady. Na jej powrót nie 
trzeba było długo czekać, o czym opowiada film pt. 
„Revenge of the Electric Car” z 2011 roku, tego 
samego reżysera. Dwadzieścia lat po czasowym 
wycofaniu się przez GM z produkcji elektrycznych 
samochodów osobowych, praktycznie każdy kon-
cern znany z produkcji samochodów spalinowych, 
w tym GM, oferuje również samochody elektryczne. 
Jak zatem wygląda ten krajobraz na przełomie lat 
2019/2020? No to jedziemy.

Elektryczny zbiorowy transport miejski

Upowszechnienie elektromobilności obserwu-
jemy przede wszystkim w środkach zbiorowego 
transportu miejskiego. Około 17% (425 tys. szt.) 
autobusów na świecie to pojazdy elektryczne, przy 
czym ponad 400 tys. jeździ w samych tylko Chi-
nach. Obecnie 80% sprzedawanych tam autobusów 
to pojazdy elektryczne. Bloomberg New Energy Fi-
nance szacuje, że do 2040 roku odsetek flotowych 
autobusów wyposażonych w napęd elektryczny zbli-
ży się do 60% w skali świata, a ok. 80% wszystkich 
nowo kupowanych wtedy autobusów stanowić będą 
jednostki elektryczne. Trend ten będzie też silnie 
stymulowany przepisami. Przykładowo, Kalifornia 
nałożyła obowiązek na agencje transportu maso-
wego, aby do 2029 roku wszystkie kupowane przez 
nie autobusy były pojazdami zeroemisyjnymi. Warto 
zwrócić uwagę, że Chiny mają już teraz taki odse-
tek nowo sprzedawanych autobusów elektrycznych, 
jaki prognoza zakłada dla świata za 20 lat. Należy 
zatem starannie śledzić rozwój systemów transpor-
towych w tamtej części świata i wspólnie uczyć się 
zarówno na porażkach, jak i na sukcesach tamtej-
szych operatorów flotowych. I tutaj mamy w zasa-
dzie odpowiedź na pytanie postawione w tytule. Au-

tobusy elektryczne to ewidentnie docelowy kierunek 
motoryzacji w obszarze zbiorowego transportu miej-
skiego. Oczywiście docelowy w perspektywie praw-
dopodobnie tego stulecia. Przewidywanie bowiem, 
jak będą pod względem transportowym wyglądały 
nasze miasta w XXII wieku, pozostawmy przyszłym 
pokoleniom futurystów.

W Polsce na koniec 2019 roku mieliśmy zareje-
strowanych 216 elektrycznych autobusów. Liderem 
jest Zielona Góra z 43 zarejestrowanymi elektro-
busami. Kolejnymi w rankingu liczby elektrobusów 
są Warszawa (31), Kraków (26) oraz Jaworzno z 24 
pojazdami. Liczba e-busów w Polsce ma szansę po-
dwoić się w 2020 roku, a to za sprawą m.in. kon-
traktu Miejskich Zakładów Autobusowych w War-
szawie na łącznie 130 przegubowych elektrobusów. 
W 2019 roku e-busy miały 5,2% udziału w sprzeda-
ży w segmencie miejskim.

Samochody dostawcze typu e-van

Kolejnym segmentem motoryzacji, któremu po-
święca się ostatnio dużo uwagi w kontekście jego 
elektryfikacji, są samochody dostawcze. Chodzi 
tutaj przede wszystkim o obsługę końcowego ogni-
wa łańcucha dostaw (ang. last mile delivery), czyli 
przewiezienie zakupionego towaru do końcowego 
konsumenta, w tym w warunkach polskich coraz 
częściej do paczkomatu lub innego punktu odbioru. 
Wspomniany wcześniej Bloomberg NEF szacuje, że 
do 2040 roku odsetek dostawczych vanów wyposa-
żonych w napęd elektryczny zbliży się do 40% w ska-
li świata. Firmą wyznaczającą standardy w kon-
struowaniu łańcucha dostaw w branży sprzedaży 
detalicznej (ang. retail) jest obecnie Amazon, który 
inwestuje w elektryczne środki transportu. W 2016 
roku zademonstrował możliwość dostarczania to-
warów dronami, a szersze ich wprowadzenie w celu 
skrócenia czasu dostawy ma mieć miejsce w 2020 
roku. Amazon dofinansował też Riviana, znanego 
z produkcji elektrycznego samochodu segmentu 
adventure vehicle, który z kolei deklaruje dostarcze-
nie 100 tysięcy elektrycznych e-vanów do roku 2024 
(począwszy od roku 2021). Pokazuje to wyraźnie, że 
kierunkiem rozwoju last mile delivery jest elektryfika-
cja. Na polskim rynku pierwszy krok w stronę elektry-
fikacji pojazdów pocztowych wykonała w 2019 roku 
Poczta Polska, wynajmując 20 Nissanów e-NV200. 
Innowacyjne rozwiązania w tym obszarze planuje 
wdrażać InPost, którego paczkomaty mają być zinte-

dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski 
prof. Politechniki Warszawskiej

Wydział Elektryczny,  
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

https://www.amazon.co.uk/Killed-Electric-martin-sheen-voice/dp/B00FNSH7YQ
https://www.amazon.co.uk/Revenge-Electric-Car-Chris-Paine/dp/B01N1SDSX6
https://about.bnef.com/blog/electric-transport-revolution-set-spread-rapidly-light-medium-commercial-vehicle-market/
https://about.bnef.com/blog/electric-transport-revolution-set-spread-rapidly-light-medium-commercial-vehicle-market/
https://cafcp.org/blog/road-map-zero-emission-fuel-cell-electric-buses-california
https://cafcp.org/blog/road-map-zero-emission-fuel-cell-electric-buses-california
http://infobus.pl/polski-rynek-autobusow-elektrycznych-w-2019-r-_more_120628.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Last_mile_(transportation)
https://www.youtube.com/watch?v=JzQGxiU7S8g
https://www.forbes.com/sites/jilliandonfro/2019/06/05/amazon-new-delivery-drone-remars-warehouse-robots-alexa-prediction
https://www.forbes.com/sites/jilliandonfro/2019/06/05/amazon-new-delivery-drone-remars-warehouse-robots-alexa-prediction
https://rivian.com
https://www.forbes.com/sites/alanohnsman/2019/12/23/electric-truckmaker-rivian-backed-by-amazon-ford-raises-whopping--13-billion
https://media.poczta-polska.pl/pr/457570/poczta-polska-wybrala-auta-elektryczne
https://cleantechnica.com/2019/10/07/evs-to-revolutionize-postal-services-more/
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growane ze stacjami ładowania dostępnymi przede 
wszystkim dla kurierów, ale również potencjalnie do 
świadczenia usługi ładowania szerszemu gronu od-
biorców.

Samochody osobowe

Jest to ten segment motoryzacji, który rozgrzewa 
prawdopodobnie najszersze rzesze e-automaniaków. 
Początkowo działo się to za sprawą samochodów 
marki Tesla, obecnie do tego grona skutecznie do-
łączają inni producenci, znani do tej pory z produk-
cji samochodów spalinowych. Obraz tego segmentu 
pojazdów został silnie ukształtowany, a wręcz w wielu 
obszarach wykreowany, przez produkty marki Tesla. 
Nie oznacza to oczywiście, że ta dominacja utrzy-
ma się chociażby w horyzoncie najbliższych 20 lat. 
Tesla ma jednak tę przewagę marketingową, że była 
pierwszą silnie rozpoznawalną marką w segmencie 
elektrycznych samochodów osobowych i jej pojazdy 
nadal wyznaczają trendy w elektromobilności oso-
bistej. W 2019 roku samochody tej marki stanowi-
ły co szósty sprzedawany na świecie samochód typu 
plug-in, a sam tylko Tesla Model 3 stanowił ok. 1/8 
ogółu sprzedaży samochodów typu plug-in wszystkich 
marek. Zainteresowanych sukcesem tej marki odsy-
łam do biografii Elona Muska, jednego z jej twórców, 
głównego architekta jej produktów oraz dyrektora 
generalnego Tesla Inc. Natomiast działalność same-
go przedsiębiorstwa została szeroko przedstawiona 
w książce Edwarda Niedermeyera pt. „Ludicrous: The 
Unvarnished Story of Tesla Motors” (2019). 

Samochody osobowe o napędzie elektrycznym 
cechuje możliwość rozwijania pełnego momentu na-
pędowego już przy zerowej prędkości, o czym będzie 
szerzej w dalszej części artykułu. Napęd tego typu 
utorował sobie zatem bardzo szybko drogę do sa-
mochodów segmentu supercar, dużo wcześniej zanim 
jeszcze trafił pod strzechy, czyli do szerokiego odbior-
cy – o ile w ogóle założymy, że ta druga faza ma 
już miejsce. Przykładem może być tutaj wspomniany 
już Tesla Roadster z 2008 roku oraz jego najnowsza 
odsłona z 2020 roku, a także Rimac C_Two, Porsche 
Taycan czy Lotus Evija. Ciekawym trendem jest też za-
cieranie się miejscami granicy pomiędzy samochoda-
mi klasy supercar a rodzinnymi samochodami klasy 
premium za sprawą wspomnianej właściwości na-
pędu elektrycznego. Przykładowo osiągi rodzinnego 
sedana Tesla Model S Performance z powodzeniem 
klasyfikują go jako supercar. W trybie Ludicrous otrzy-
mujemy 2,4 s do 60 mil/h (96,5 km/h), a w wyścigu 
na 1/4 mili (drag racing) możemy konkurować z np. 
Dodgem Demonem. Ale i Model 3 w wersji Perfor-
mance osiąga w tej konkurencji czas na poziomie 
11,6 s, a jest to przecież sedan klasy średniej będący 
obecnie najpopularniejszym samochodem elektrycz-

nym na świecie. Zainteresowanych oficjalnie udoku-
mentowanymi osiągami na ćwierć mili odsyłam na 
stronę NHRA. 

Wróćmy jednak do przyjrzenia się osobowym sa-
mochodom elektrycznym z perspektywy użytkownika 
indywidualnego. Niestety, Polska pozostaje na szarym 
końcu krajów europejskich pod względem liczby ku-
pionych samochodów elektrycznych po przeliczeniu 
na mieszkańca. Jest to ściśle związane z zasobno-
ścią naszych portfeli oraz ceną zakupu jako jednym 
z kluczowych kryteriów wyboru – samochody elek-
tryczne są nadal istotnie droższe od porównywalnych 
pod względem funkcjonalności modeli spalinowych. 
Wysokiej ceny zakupu nie rekompensują w tym wy-
padku niższe koszty eksploatacji, gdyż te w procesie 
decyzyjnym konsumenta indywidualnego są często 
pomijane jako odsunięte w czasie. Według danych 
ACEA Polacy przez pierwsze trzy kwartały 2019 roku 
kupili 31 samochodów elektrycznych w przeliczeniu 
na milion obywateli, a po odliczeniu 500 samocho-
dów kupionych przez Innogy Go liczba ta spada do 
18. W tym samym okresie Norwegowie kupili 9287 
samochodów elektrycznych w przeliczeniu na jeden 
milion obywateli, a bliscy nam gospodarczo Węgrzy 
osiągnęli wynik 138 samochodów. Nasz rodzimy 
rynek nie odzwierciedla zatem na tym etapie rozwo-
ju trendów światowych. Dlatego wielu Czytelników 
może postrzegać elektromobilność jako coś niszo-
wego, bardziej odpowiedniego dla wypożyczalni niż 
dla indywidualnego konsumenta. Należy jednak przy-
puszczać, że wraz ze wzrostem masowości produk-
cji tego typu samochodów oraz spadkiem ich ceny 
szybkość przyjęcia przez społeczeństwo polskie tego 
typu pojazdów będzie rosła. Wspomniani Norwego-
wie od dawna nie postrzegają samochodu elektrycz-
nego jako niszowego – już w grudniu 2018 roku Nis-
san Leaf zajął pierwsze miejsce na liście najczęściej 
kupowanych samochodów osobowych o wszystkich 
typach napędów. Bloomberg NEF szacuje, że do 
2040 roku odsetek samochodów osobowych wy-
posażonych w napęd elektryczny zbliży się do 30% 
w skali świata. Trend ten będzie silnie stymulowany 
przez rządy. Przykładem niech będzie Wielka Brytania, 
która planuje zakazać sprzedaży samochodów z silni-
kiem spalinowym w 2035 roku. Zakaz ten jest o tyle 
przełomowy, że ma obejmować również samochody 
hybrydowe. Producenci natomiast podejmują decyzje 
strategicznie, starannie śledząc plany poszczególnych 
rządów. W efekcie przenoszą swoje nakłady inwesty-
cyjne na rozwój produkcji samochodów elektrycznych 
kosztem produkowanych do tej pory samochodów 
spalinowych. Niech ilustracją tutaj będzie Porsche, 
utożsamiane do tej pory z kultowymi pojazdami spali-
nowymi, które szacuje, że do 2024 roku ponad 30% 
produkowanych samochodów tej marki będzie wypo-
sażone w napęd czysto elektryczny. Praktycznie każdy 

https://cleantechnica.com/2019/10/07/evs-to-revolutionize-postal-services-more/
https://cleantechnica.com/2020/02/06/1-tesla-model-3-14-of-worlds-electric-vehicle-sales-in-2019
https://cleantechnica.com/2020/02/06/1-tesla-model-3-14-of-worlds-electric-vehicle-sales-in-2019
https://www.audible.co.uk/pd/Elon-Musk-Audiobook/B01EI50RAU
https://www.audible.co.uk/pd/Ludicrous-Audiobook/1469076071
https://www.audible.co.uk/pd/Ludicrous-Audiobook/1469076071
https://www.rimac-automobili.com/en/hypercars/c_two/
https://porsche.pl/modele/taycan/#
https://porsche.pl/modele/taycan/#
https://www.businessinsider.com/lotus-evija-1972-horsepower-electric-supercar-starts-production-full-specs-2020-2/
https://en.wikipedia.org/wiki/Supercar
https://www.businessinsider.com/the-11-most-powerful-fully-electric-cars-money-can-buy-2019-7
https://www.youtube.com/watch?v=OFmFr5boXvw
https://www.nhra.com/nhra//
https://elektrowoz.pl/auta/samochody-elektryczne-w-polsce-w-2019-roku-245-sztuk-w-iii-kwartale-1-190-sztuk-przez-caly-rok-2019-wyniki-i-iii-kw/
https://elektrowoz.pl/auta/samochody-elektryczne-w-polsce-w-2019-roku-245-sztuk-w-iii-kwartale-1-190-sztuk-przez-caly-rok-2019-wyniki-i-iii-kw/
https://elektrowoz.pl/auta/samochody-elektryczne-w-polsce-w-2019-roku-245-sztuk-w-iii-kwartale-1-190-sztuk-przez-caly-rok-2019-wyniki-i-iii-kw/
https://www.acea.be
https://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_electric_vehicles_in_Norway
https://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_electric_vehicles_in_Norway
https://www.bbc.com/news/uk-40726868
https://www.bbc.com/news/uk-40726868
https://www.bbc.com/news/uk-40726868
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koncern samochodowy znany z produkcji samocho-
dów osobowych z silnikiem spalinowym ma obecnie 
w swojej ofercie samochody elektryczne. Przykłada-
mi mogą być: VW ID.3, VW e-Golf, BMW i3, Audi 
e-tron, Volvo Polestar 2, Nissan Leaf, Renault ZOE, 
Porsche Taycan, Jaguar I-Pace, Hyundai IONIQ, Kia 
e-Niro, Smart EQ fortwo oraz Chevrolet Bolt EV. Listę 
tę należy traktować jako całkowicie losowy, niewy-
czerpujący podzbiór zbioru modeli, którego liczeb-
ność rośnie dynamicznie z półrocza na półrocze. 

Pomimo że w 2019 roku na około 80 milionów 
sprzedanych ogółem samochodów zaledwie niecałe 
3% stanowiły samochody elektryczne, to dynamika 
zmian tego udziału jest eksponencjalna. Dla niektó-
rych modeli podaż jest wciąż niewystarczająca, co 
objawia się niewielką deprecjacją wartości pojazdu 
nawet po roku od jego kupna jako nowego pojazdu. 
Przykładem może być tutaj Tesla Model 3, którego 
wartość rynkowa spada jedynie o 5,5% w pierwszym 
roku użytkowania, co jest wartością prawie cztero-
krotnie niższą niż typowa wartość dla samochodu 
osobowego. Tę przewagę popytu nad podażą obser-
wujemy nie tylko dla Modelu 3. Przykładowo na Cy-
bertrucka, według nieoficjalnych danych, złożono już 
ok. 550 tysięcy zamówień, a dostawy mają się zacząć 
dopiero w 2021 roku. 

A gdzie na mapie osobowych samochodów elek-
trycznych są Chiny, które poznaliśmy jako numer je-
den w kategorii autobusów? To ogromny i dojrzały 
rynek, który jest już gotów na elektryfikację pojazdów 
prywatnych. Ilustracją niech będzie wybudowana 
w zeszłym roku Tesla Giga Shanghai (Gigafacto-
ry 3). Pierwsze egzemplarze Modelu 3 zjechały z li-
nii produkcyjnej w Chinach w grudniu 2019 roku. 
W początkowej fazie funkcjonowania fabryka ma 
produkować ok. 250 tys. samochodów rocznie. Dla 
porównania na wszystkich rynkach w 2019 roku Tesla 
Model 3 sprzedał się w ponad 300 tys. egzemplarzy 
i była to liczba ograniczona w zasadzie jedynie moż-
liwościami produkcyjnymi. Nie brakuje też oczywiście 
chińskich producentów samochodów osobowych. 
W pierwszej piątce pod względem liczby dostarczo-
nych w 2019 roku pojazdów elektrycznych znajduje 
się aż trzech producentów z Chin, poza pierwszym 
i piątym miejscem zajmowanymi odpowiednio przez 
Teslę i BMW, a oferowany przez BAIC sedan EU-Se-
ries został w 2019 roku sprzedany w ponad 110 tys. 
egzemplarzy i był po Tesla Model 3 drugim co do 
popularności modelem w minionym roku.

Pomimo wspomnianego wciąż niewielkiego 
procentowego udziału samochodów elektrycznych 
w ogóle sprzedaży w 2019 roku, rok 2020 uważany 
jest przez wielu za rok przełomowy i nazywany jest 
rokiem samochodu elektrycznego. Pamiętajmy przy 
tym, że kluczowa jest dynamika zmian rynku obser-
wowana na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. W 2013 

Inicjatywa Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju 
„Wielkie Wyzwanie: Energia”. 
Milion złotych do wygrania
2 grudnia 2019 roku odbyła się w Warszawie 
konferencja otarcia nowej inicjatywy Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – „Wielkie 
Wyzwanie: Energia”. Projekt wzorowany jest 
na amerykańskich zawodach technologicznych 
organizowanych przez DARPA. W konferencji wzięło 
udział ponad 200 osób zainteresowanych udziałem 
w projekcie. Ich zadaniem będzie zgłoszenie 
pomysłów, jak w najbardziej efektywny sposób 
wykorzystać wiatr o niewielkich prędkościach do 
produkcji, magazynowania i oddawania energii. 
Zaprojektowane urządzenia mają być przeznaczone 
do wykorzystania w warunkach przydomowych, 
powinny więc być ciche i kompaktowe. W realizacji 
zadania pomóc ma „Podręcznik Uczestnika”, 
którego projekt został zaprezentowany podczas 
konferencji. Określone są w nim parametry 
prototypów urządzeń, które muszą się składać 
z siłowni wiatrowej przekształcającej energię 
wiatrową w elektryczną oraz podłączonego do niej 
magazynu energii. Prototypy te mają być gotowe 
do jesieni tego roku. Aplikacje można składać do 
31 maja 2020 roku. Zwycięzca konkursu wyłoniony 
zostanie jesienią 2020 roku podczas wielkiego 
finału, w którym rywalizować będzie 10 najlepszych 
drużyn. Autor zwycięskiego projektu otrzyma aż 
milion złotych nagrody.

Wiadomości

na podstawie https://wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl, 
opracowanie JS, fot. materiały prasowe NCBR 

https://www.youtube.com/watch?v=qH-5B7w7jKQ
https://www.youtube.com/watch?v=qH-5B7w7jKQ
https://www.youtube.com/watch?v=qH-5B7w7jKQ
https://www.youtube.com/watch?v=G6t7CVqtG5Q
https://www.youtube.com/watch?v=G6t7CVqtG5Q
https://www.youtube.com/watch?v=G6t7CVqtG5Q
https://cleantechnica.com/2020/02/06/1-tesla-model-3-14-of-worlds-electric-vehicle-sales-in-2019
https://cleantechnica.com/2020/02/06/1-tesla-model-3-14-of-worlds-electric-vehicle-sales-in-2019
https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/25/2020-set-to-be-year-of-the-electric-car-say-industry-analysts
https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/25/2020-set-to-be-year-of-the-electric-car-say-industry-analysts
https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/25/2020-set-to-be-year-of-the-electric-car-say-industry-analysts
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roku mieliśmy na drogach około ćwierć miliona czy-
sto elektrycznych samochodów osobowych. Do 2019 
roku obserwowaliśmy wykładniczy wzrost z czasem 
zdwojenia ok. 1,5 roku. Czy to początek wykładni-
czego trendu? Pamiętajmy, że nic w przyrodzie nie 
może przyrastać wykładniczo bez końca. Modele 
wykładnicze są też bardzo wrażliwe na błąd popeł-
niony przy zakładaniu określonego czasu zdwojenia. 

Na potrzeby niniejszego eksperymentu myślowego 
przyjmijmy, że obserwowany w długim okresie czas 
zdwojenia będzie na poziomie trzech lat, czyli dwu-
krotnie dłuższy niż obserwowany obecnie, na po-
czątku rozwoju technologii. W takim tempie w 2040 
roku mielibyśmy na drogach świata ok. pół miliarda 
samochodów elektrycznych. Obecnie na świecie jest 
ok. miliarda wszystkich samochodów. Szacuje się, 
że do 2040 roku będą to dwa miliardy, przy ob-
serwowanym obecnie czasie zdwojenia równym ok. 
20 lat. Oznaczałoby to, że w 2040 roku pojazdy 
elektryczne stanowiłyby 25% ogółu pojazdów znaj-
dujących się w użytku. Pokrywa się to z prognozami 
np. Bloomberg NEF.

Elektromobilność na lądzie, wodzie 
i w powietrzu 

Praktycznie wszystkie typy pojazdów lądowych za-
czynają transformować w kierunku napędu elektrycz-
nego. W przypadku jednośladów można wyróżnić trzy 
ścieżki ewolucyjne. Pierwsza to przechodzenie z napę-
du spalinowego na elektryczny. Producenci motocykli, 
obserwując, jak duże zainteresowanie budzą samo-

chody elektryczne, wiedzieli, że muszą zacząć ofero-
wać również motocykle z tego rodzaju napędem, aby 
nie skończyć w przyszłości jak Kodak, który pomimo 
posiadania patentów na fotografię cyfrową, uznał, że 
jej wdrażanie nie ma sensu, bo nie będzie odbiorców 
na takie rozwiązanie, a nawet jeżeli się pojawią, to 
wystąpi efekt kanibalizacji – produkty tej samej firmy 
zaczną rywalizować pomiędzy sobą. Zapomniano 
jednak najwyraźniej o bardzo ważnej zasadzie: „If 
you don’t put yourself out of business, someone else 
will”. I tak np. Harley-Davidson oferuje elektrycznego 
Livewire’a, a KTM kusi miłośników enduro swoim Fre-
eride’em E-XC. Inni przedsiębiorcy od podstaw bu-
dują swój biznes w oparciu o elektryczne motocykle, 
tak jak np. Zero Motorcycles. Druga ścieżka to wypo-
sażanie pojazdów napędzanych siłą ludzkich mięśni 
w elektryczny napęd asystujący. W tym kierunku zmie-
rzają rowery, w tym rowery enduro. Przykładami mogą 
być jednoślady ze stajni Greyp, YT czy Specialized. 
Trzecia ścieżka ewolucji to zastępowanie siły ludzkich 
mięśni napędem elektrycznym, a transformację taką 
przechodzą obecnie hulajnogi (np. Xiaomi) i desko-
rolki (np. Koowheel). Napęd elektryczny pozwala też 
na proponowanie pojazdów, które nie mają swoich 
oczywistych protoplastów z silnikiem spalinowym. 
Mowa tutaj przede wszystkim o pojazdach samo-
balansujących się, zarówno jednośladach dwukoło-
wych (np. Lit Motors), jednośladach jednokołowych 
(np. Onewheel, Airwheel, Rynomotors, Inmotion), jak 
i dwuśladach dwukołowych (np. Segway). 

Znaczna poprawa gęstości energii oferowanej 
przez ogniwa Li-ion spowodowała, że tego typu na-
pęd zaczęto rozważać jako alternatywę w statkach 
powietrznych. Na razie jest to domena małych jedno-
stek, takich jak awionetki (np. Pipistrel), oraz dronów 
osobowych i towarowych (np. EHang). W tym miejscu 
warto zaznaczyć, że w Instytucie Sterowania i Elektro-
niki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Warszawskiej zespół pod kierownictwem dr. hab. inż. 
Grzegorza Iwańskiego opracował i wykonał w ostat-
nim czasie przekształtnikowy układ napędowy do 
motoszybowca, którego pierwsze próby lotniskowe 
zakończyły się właśnie powodzeniem. Powstają też 
odważne koncepcje łączenia funkcji statku powietrz-
nego i pojazdu drogowego, takie jak AeroMobil. 
Napęd elektryczny z bateryjnym magazynem energii 
zaczyna być też proponowany w niektórych typach 
pojazdów ciężarowych, jako praktyczna i proekolo-
giczna alternatywa (np. Volvo Trucks). Jeżeli natomiast 
spojrzymy na drogi wodne, to bateryjny napęd elek-
tryczny znajdziemy i w kajakach, i w speedboatach, 
i nawet w pierwszych tego typu statkach towarowych. 
Należy przy tym pamiętać, że napęd elektryczny od 
dawna jest standardem nawet w największych jed-
nostkach pływających. Rozwiązań tych nie klasyfiku-
jemy zazwyczaj jako elektromobilność, którą utożsa-

Zasilana akumulatorami LFP deska Oneweel+ XR

https://www.youtube.com/watch?v=Kas0tIxDvrg
https://www.youtube.com/watch?v=Kas0tIxDvrg
https://www.youtube.com/watch?v=Kas0tIxDvrg
https://www.businessinsider.com/this-man-invented-the-digital-camera-in-1975-and-his-bosses-at-kodak-never-let-it-see-the-light-of-day-2015-8
https://www.businessinsider.com/this-man-invented-the-digital-camera-in-1975-and-his-bosses-at-kodak-never-let-it-see-the-light-of-day-2015-8
https://www.harley-davidson.com/pl/pl/motorcycles/livewire.html
https://www.harley-davidson.com/pl/pl/motorcycles/livewire.html
https://www.ktm.com/pl/e-ride/freeride-e-xc/
https://www.ktm.com/pl/e-ride/freeride-e-xc/
https://www.zeromotorcycles.com
https://www.greyp.com/
https://www.yt-industries.com
https://www.specialized.com/pl/pl/electric-bikes/
https://www.mi.com/global/mi-electric-scooter-pro
https://www.koowheel.com
https://www.litmotors.com/
https://onewheel.com/
https://www.airwheel.net/home/product/x3
http://rynomotors.com
https://www.inmotionworld.com
https://www.segway.com/segway-i2-se-pt/
https://www.pipistrel-aircraft.com/aircraft/electric-flight/alpha-electro/
https://ehang.com/
https://www.ee.pw.edu.pl/nauka/hybrydowy-uklad-napedowy-motoszybowca-aos-h2-zakonczenie-projektu/
https://www.aeromobil.com/aeromobil-5_0-vtol
https://www.volvogroup.com/content/volvo/volvo-group/markets/global/en-en/home/news/2019/nov/news-3471774.html
https://www.torqeedo.com/en
https://www.businessinsider.com/china-just-launched-the-worlds-first-electric-cargo-ship-2017-12
https://new.abb.com/pl/o-nas/technologie/technologie-abb-ktore-zmienily-swiat/naped-dla-statkow
https://new.abb.com/pl/o-nas/technologie/technologie-abb-ktore-zmienily-swiat/naped-dla-statkow
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miamy z pojazdami i statkami, zarówno wodnymi, jak 
i powietrznymi typu plug-in, tj. posiadającymi  po-
kładowy magazyn energii możliwy do naładowania 
z zewnętrznego źródła energii lub cechującymi się 
bezpośrednim wytwarzaniem energii elektrycznej na 
pokładzie przy użyciu zatankowanego paliwa z po-
minięciem przetwarzania na energię mechaniczną, 
jak to ma miejsce w przypadku wodorowego ogniwa 
paliwowego. We wspomnianych dużych jednostkach 
pływających energia elektryczna pochodzi z zespołów 
prądotwórczych opartych o silniki spalinowe. Przy ta-
kim rozumieniu elektromobilności nie klasyfikujemy 
do niej np. lokomotyw elektrycznych, elektrycznych 
zespołów trakcyjnych, w tym metra, czy nawet trolej-
busów. Pamiętajmy przy tym, że jest to jedynie kwe-
stia przyjęcia takiej a nie innej definicji, która w ża-
den sposób nie zmienia proekologiczności pociągów 
elektrycznych. Warto przy tej okazji wspomnieć, że są 
pojazdy, np. niektóre trolejbusy, łączące oba rozwią-
zania, tj. zasilanie z trakcji elektrycznej oraz, przy jej 
braku, z pokładowego magazynu energii elektrycz-
nej, i wtedy bezdyskusyjnie reprezentują rozwiązania 
z obszaru elektromobilności.

Elementy układu napędowego – bateria, 
przekształtnik i maszyna elektryczna/silnik

Przyjrzyjmy się teraz podstawowym elementom 
składającym się na układ napędowy typowego po-
jazdu elektrycznego. Elementy te zilustrowano na 
rys. 1 przedstawiającym układ z centralnym napędem 
wolno- lub szybkoobrotowym oraz dyferencjałem 
mechanicznym. Najpopularniejsze obecnie pojazdy 
elektryczne to te wyposażane w elektrochemiczny 
magazyn energii wykorzystujący ogniwa litowo-jo-
nowe. Pakiety takich baterii oferują gęstość energii 
na poziomie 250 Wh/kg, co przy zużyciu energii 
na poziomie 250 Wh/km pozwala łatwo szacować 
potrzebną masę magazynu do zapewnienia zakła-
danego zasięgu. Pamiętajmy, że zasięg ten istotnie 
zmienia się z warunkami panującymi na drodze, 
średnią prędkością oraz stylem jazdy, a w przypadku 
standaryzowanych profili jazdy z wyborem typu pro-

filu. Dlatego też podaną wartość 250 Wh/km należy 
traktować jedynie jako orientacyjną, dającą wyobra-
żenie o możliwościach współczesnych samochodów 
bateryjnych (BEV – ang. battery electric vehicle). 
Magazyn energii jest wciąż najdroższym elementem 
pojazdu elektrycznego. Dodatkowo zasięg pojazdu 
nie wzrasta proporcjonalnie do wielkości magazy-
nu, lecz wolniej, bo powiększanie magazynu pokła-
dowego wiąże się ze zwiększaniem masy pojazdu. 
Krytyczne dla szerokiego zastosowania samochodu 
elektrycznego jest zatem nie tylko obniżenie kosz-
tu wytworzenia baterii, co siłą rzeczy nastąpi wraz 
ze wzrostem masowości ich produkcji, ale przede 
wszystkim opracowywanie coraz nowszych typów 
ogniw cechujących się większymi gęstościami ener-
gii. Obecnie za Świętego Graala technologii bate-
ryjnych uważa się baterie o stałym elektrolicie (ang. 
solid-state battery). Wyniki prowadzonych badań 
pozwalają spodziewać się dwukrotnego podniesie-
nia gęstości energii (z 250 Wh/kg do 500 Wh/kg) 
w komercyjnie oferowanych magazynach energii 
w pojazdach elektrycznych za ok. 10 lat. Toyota 
zadeklarowała zademonstrowanie tej technologii 
w kontekście pojazdów elektrycznych już podczas 
XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w roku 
2020. Drugim problemem, z którym mierzą się 
w tej chwili producenci ogniw, są braki kobaltu na 
rynku. Niewystarczająca podaż tego metalu mobi-
lizuje do poszukiwania rozwiązań niewykorzystują-
cych go do produkcji ogniw. Przykładem mogą być 
tutaj badania prowadzone przez IBM oraz rozmowy 
prowadzone pomiędzy Teslą i CATL, .

Drugim kluczowym elementem układu napę-
dowego jest przekształtnik energoelektroniczny 
o odpowiedniej topologii umożliwiający efektywne 
sterowanie momentem elektromagnetycznym wy-
twarzanym w danej maszynie elektrycznej. Dzięki 
niemu uzyskujemy praktycznie natychmiastową 
odpowiedź momentową układu, tj. wytwarzany 
moment napędowy na osi silnika elektrycznego 
jest równy momentowi zadanemu przez nadrzędny 
układ regulacji. Oczywiście, dokładnie rzecz bio-
rąc, szybkość tej odpowiedzi jest skończona. Są to 

rys. 1. Podstawowe elementy elektrycznego układu napędowego pojazdu jednosilnikowego z napędem na jedną oś (napęd centralny) 
– kolorami wyróżniono część elektryczną oraz mechaniczną układu, a w nawiasach podano potoczne nazwy wybranych elementów

https://www.kiepe.knorr-bremse.com/news/press-releases/12-innovative-battery-powered-trolleybuses-for-zurich
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery
https://www.youtube.com/watch?v=rYEevmuxMgU
https://www.cnet.com/roadshow/news/toyota-solid-state-battery-electric-olympics/
https://www.cnet.com/roadshow/news/toyota-solid-state-battery-electric-olympics/
https://www.wired.co.uk/article/cobalt-battery-evs-shortage
https://www.wired.co.uk/article/cobalt-battery-evs-shortage
https://www.ibm.com/blogs/research/2019/12/heavy-metal-free-battery/
https://www.reuters.com/article/us-tesla-china-electric-exclusive/exclusive-tesla-in-talks-to-use-catls-cobalt-free-batteries-in-china-made-cars-sources-idUSKBN20C0RP
https://cleantechnica.com/2020/02/18/how-catl-lithium-iron-phosphate-batteries-could-be-leading-to-100-kwh-tesla-model-3/
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jednak czasy na poziomie milisekundy, co w po-
równaniu ze stałymi czasowymi części mechanicz-
nej układu można pominąć i uznać za odpowiedź 
bezzwłoczną. W praktyce oznacza to, że napęd 
elektryczny oferuje natychmiastowe wytwarzanie 
momentu napędowego o zadanej wartości, w tym 
również przy zerowej prędkości. Z kolei stosując 
oddzielne napędy dla każdego koła (jak na rys. 2), 
otrzymujemy możliwość niezależnego kształtowania 
momentów napędowych poszczególnych półosi, co 
przekłada się na łatwe sterowanie wypadkowym 
momentem napędowym (ang. torque vectoring), 
bo realizowane całkowicie w warstwie programo-
wej bez stosowania złożonych mechanicznie ukła-
dów sprzęgieł. Dominujący obecnie typ łączników 
energoelektronicznych stosowanych w tych prze-
kształtnikach to IGBT. Obraz ten jednak w ciągu 
kilku ostatnich lat bardzo szybko się zmienia. Ofe-
rowane szerokopasmowe przyrządy mocy (łączniki 
energoelektroniczne) wykonane w technologii wę-
glika krzemu (SiC) osiągają już parametry prede-
stynujące je do zastosowań w napędach pojazdów. 
Przejście z Si na SiC pozwala zmniejszyć straty łą-
czeniowe, czyli zwiększyć sprawność przekształtnika, 
oraz poprzez zwiększenie częstotliwości zmniejszyć 
wielkość elementów pasywnych i/lub tętnień prądu, 
a więc w efekcie momentu elektromagnetycznego. 
Zwiększenie sprawności przekształtnika wiąże się 
też ze zmniejszeniem rozmiarów układu chłodze-
nia. Zauważmy, że przykładowo wzrost sprawności 
z 98% na 99% mógłby wydawać się niewielkim po-
stępem względem początkowej sprawności, ale jest 
to przecież dwukrotne zmniejszenie strat w stosunku 
do początkowych. W efekcie dwukrotnie zmniejsza 
się wymagana wydajność układu chłodzenia, a co 
za tym idzie także jego gabaryty i masa. To rozwią-

zanie zastosowała już Tesla w Modelu 3. Następ-
ną technologią, której wykorzystanie planuje się 
w pojazdach elektrycznych w obrębie przekształt-
ników napędowych są łączniki na bazie azotku 
galu (GaN). W tym miejscu warto zaznaczyć, że 
w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej 
zespół pod kierownictwem dr. hab. inż. Arkadiu-
sza Kaszewskiego prowadzi właśnie prace urucho-
mieniowe opracowanych i wykonanych w ramach 
projektu WidePOWER demonstratorów przekształt-
ników, w tym napędowego, wykonanych w oparciu 
o łączniki GaN MOSFET.

Trzecim kluczowym elementem układu napędo-
wego jest maszyna elektryczna (silnik). I można by 
odnieść błędne wrażenie, że skoro silniki trakcyjne 
są z nami od tylu lat, to zapożyczymy te konstrukcje 
z innych aplikacji napędowych, ale w kontekście 
elektromobilności niewiele już uda się zapropo-
nować nowego. Jest jednak zgoła inaczej. Nowa 
aplikacja wraz z obietnicą silnie rozwijającego się 
rynku zbytu powoduje ciągłą chęć poprawiania 
takich parametrów jak gęstość mocy i momen-
tu oraz związanej z nimi kompaktowości, a także 
zmniejszania kosztu wytwarzania, w tym unikania 
kosztownych materiałów lub materiałów, których 
przyszła podaż jest zagrożona (przede wszystkim 
neodymu) w sytuacji upowszechniania się elek-
tromobilności, oraz zwiększania sprawności pro-
ponowanych maszyn. Cele te inżynierowie starają 
się realizować, wychodząc poza schemat maszyny 
indukcyjnej lub synchronicznej o magnesach trwa-
łych (silnych) i sięgając np. po maszynę reluktan-
cyjną wspomaganą magnesami ferrytowymi (słaby-
mi, ale za to tanimi). Wychodzą też poza schemat 
maszyny o pojedynczym wirniku i polu o układzie 

rys. 2. Podstawowe elementy elektrycznego układu napędowego pojazdu czteronapędowego z silnikami umieszczonymi w kołach

https://en.wikipedia.org/wiki/Torque_vectoring
https://en.wikipedia.org/wiki/Insulated-gate_bipolar_transistor
https://www.pntpower.com/is-teslas-production-creating-a-sic-mosfet-shortage/
https://www.nexperia.com/about/news-events/press-releases/nexperia-partners-with-ricardo-to-develop-gan-based-ev-inverter-design.html
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promieniowym, sięgając po rozwiązania np. z po-
dwójnym wirnikiem oraz osiowym kierunkiem pola 
magnetycznego (np. Magnax). Istotna poprawa 
parametrów użytkowych, która jest w ten sposób 
uzyskiwana, pokazuje, że należy spodziewać się 
znaczącego rozwoju również tego elementu ukła-
du napędowego pojazdów elektrycznych, a dalsze 
zwiększanie zasięgu pojazdu będzie odbywać się 
nie tylko poprzez rozwój technologii ogniw, chociaż 
oczywiście to wzrost gęstości energii będzie miał 
wciąż największy wpływ.

Właściwości elektrycznego układu 
napędowego

Podstawowym mechanizmem ewolucji, zarówno 
tej biologicznej, jak i technologicznej, jest selekcja 
cech w zależności od stopnia oferowanego przez 
nie dopasowania do środowiska. Przyjrzyjmy się za-
tem tym cechom elektrycznego układu 
napędowego, które dają mu przewagę 
nad napędem z silnikiem spalinowym 
i w konsekwencji mają szanse dopro-
wadzić do marginalizacji roli pojazdów 
spalinowych w wybranych obszarach 
ekosystemu transportowego naszej pla-
nety. Nie staram się przy tym w żaden 
sposób wartościować tych cech – o ob-
serwowanym obecnie sukcesie napędu 
elektrycznego decyduje ich zbiór. Jedną 
z tych cech jest znaczna redukcja licz-
by ruchomych części w obrębie układu 
napędowego z ok. 1000 do ok. 100, 
w tym brak skrzyni biegów. Liczby te na-
leży traktować jako poglądowe – zale-
żą one od modelu samochodu oraz od 
sposobu liczenia, tj. czy uwzględniamy 
wszystkie ruchome części całego pojaz-
du, czy tylko jego układu napędowego, 
a jeżeli tylko układu napędowego, to 
czy wliczamy do tego zbioru np. pom-
py układu chłodzenia. Istota rzeczy po-
zostaje jednak niezmienna, a skala tej 
redukcji jest znacząca, bo o rząd wiel-
kości. Wspomniany brak skrzyni biegów 
nie jest uniwersalną cechą wszystkich 
seryjnie produkowanych samochodów 
elektrycznych. Nawet samochody pro-
jektowane od podstaw jako elektryczne 
bywają wyposażane w automatyczną 
skrzynię biegów (np. dwustopniową). 
Dodanie takiej skrzyni biegów daje 
nowy stopień swobody podczas optyma-
lizacji układu napędowego. Przykładem 
może być tutaj Porsche Taycan. Najpo-
pularniejszym rozwiązaniem jest jednak 

napęd elektryczny z jednostopniową przekładnią lub 
bezpośredni. Brak skrzyni biegów jest ściśle związa-
ny z kolejną cechą współczesnego przekształtniko-
wego napędu elektrycznego, a mianowicie możli-
wością rozwijania pełnego momentu napędowego 
już przy zerowej prędkości silnika. Charakterystyka 
momentowa zaczyna opadać dopiero po przekro-
czeniu ograniczeń mocowych silnika. Istnieje zatem 
możliwość zaprojektowania napędu tak, aby po-
krył zapotrzebowanie na moment i prędkość bez 
konieczności stosowania skrzyni biegów. Jest to 
cecha nieosiągalna dla silnika spalinowego, który 
nie jest w stanie wytwarzać momentu napędowego 
przy zerowej prędkości, a efektywny moment na-
pędowy może generować wyłącznie w relatywnie  
wąskim przedziale prędkości. Następną cechą na-
pędu elektrycznego jest niezależna (przy liczbie kół 
napędowych równej liczbie silników) i natychmia-
stowa (w stosunku do dynamiki pojazdu) kontrola 

https://www.magnax.com/technology
https://www.tesla.com/blog/longest-range-electric-vehicle-now-goes-even-farther
https://www.wired.com/story/electric-car-two-speed-transmission-gearbox/
https://ieeexplore.ieee.org/document/8813512
https://ieeexplore.ieee.org/document/8813512
https://ieeexplore.ieee.org/document/8813512
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momentu napędowego na poszczególnych kołach. 
Umożliwia to m.in. dużo prostszą realizację syste-
mów stabilizacji toru jazdy. Kolejną cechą pojazdu 
o napędzie elektrycznym istotnie odróżniającą go od 
pojazdu spalinowego jest zeroemisyjność w miejscu 
użytkowania (pomijając ścierające się opony), w tym 
praktycznie zeroemisyjność pod względem hałasu. 
Podkreślam, że mowa tutaj o braku tzw. bezpośred-
niej emisji, czyli w miejscu użytkowania. Ogólna 
ocena stopnia proekologiczności danego środka 
transportu powinna uwzględniać cały cykl życia, tj. 
od produkcji, poprzez użytkowanie, aż po utylizację 
i/lub recycling. 

Ekologiczny aspekt elektromobilności

Miałeś, Czytelniku, pewnie okazję spotkać się 
z opinią, że pojazd elektryczny wcale nie jest taki 
proekologiczny, na jaki jest kreowany. Póki co nie 
zgodziliśmy się na jednoznaczną uniwersalną miarę 
ekologiczności danego rozwiązania i prawdopo-
dobnie takiej miary w ogóle nie da się stworzyć, bo 
jest to zbyt wielowymiarowy problem. Nie należy za-
tem oceniać ekologiczności wyłącznie w oparciu np. 
o emisję CO2, bo rzeczywiście istnieją scenariusze, 
dla których ta emisyjność może okazać się mniej-
sza dla pojazdu z silnikiem Diesla. Moim zdaniem, 
takie analizy warto prowadzić nie tylko dla obecne-
go udziału odnawialnych źródeł energii (OZE), lecz 
także dla udziału przewidywanego na, powiedzmy, 
rok 2035. Zauważmy, że napęd elektryczny ideal-
nie wpisuje się w ekosystem transportowy budo-
wany wokół OZE, które w większości zakładają 
przekształcanie energii, np. wody, wiatru i promie-
niowania słonecznego, na energię elektryczną, oraz 
w ekosystem budowany wokół energetyki atomowej. 
Napęd z silnikiem spalinowym jest natomiast cał-
kowicie niekompatybilny z obranym przez nas kie-
runkiem rozwoju energetyki. Uważam zatem pojazd 
elektryczny za jak najbardziej proekologiczny i to nie 
tylko pod względem zeroemisyjności w miejscu użyt-
kowania. Jako ciekawostkę można tutaj dodać, że 
jeden z aspektów tej zeroemisyjności jest uznawany 
za wręcz niebezpieczny, a chodzi tu o brak wyraźne-
go dźwięku wydawanego przez pojazd w ruchu przy 
niskich prędkościach. Problem ten rozwiązywany 
jest poprzez instalację źródeł dźwięku na zewnątrz 
pojazdu. Kolejną cechą pojazdu elektrycznego oraz 
hybrydowego jest możliwość hamowania odzysko-
wego, co oznacza nie tylko oszczędność energii, 
lecz również zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych 
związanych z okresową wymianą klocków oraz tarcz 
hamulcowych. Kolejną ważną cechą napędu elek-
trycznego jest jego ok. trzykrotnie większa sprawność 
w stosunku do napędu z silnikiem spalinowym. Jest 
to szczególnie ważne przy relatywnie bardzo małej, 

bo ok. 50 razy mniejszej w porównaniu z benzy-
ną czy olejem napędowym, gęstości energii ogniw 
elektrochemicznych montowanych obecnie w seryj-
nie produkowanych pojazdach. Ostatnią cechą, na 
którą chciałbym zwrócić uwagę, jest kompaktowość 
dwóch z trzech podstawowych elementów układu 
napędowego, tj. przekształtnika energoelektronicz-
nego i silnika, oraz możliwość niemalże dowolne-
go dobierania kształtu trzeciego podstawowego 
elementu, tj. baterii. Dodatkową swobodę w roz-
mieszczaniu tych elementów daje fakt, że są one 
łączone przewodami, a nie elementami mechanicz-
nego przeniesienia napędu. Baterię można zatem 
umieścić w podłodze, co daje nisko położony śro-
dek ciężkości – cechę wysoce pożądaną w każdym 
pojeździe. Z kolei kompaktowość maszyny elektrycz-
nej pozwala na jej umieszczenie nawet w kole. Jest 
to rozwiązanie, które jest wdrażane nie tylko w sa-
mochodach osobowych i dostawczych (np. Elaphe 
czy Protean Electric), lecz również autobusach (np. 
Ziehl-Abegg). Zdaniem CTO Elaphe, dr. Gorazda 
Gotovaca, silnik w kole to kolejny etap ewolucji 
maszyny elektrycznej w pojeździe – ewolucji, która 
rozpoczęła się od centralnego napędu z jednym sil-
nikiem wzorowanego na napędzie z silnikiem spali-
nowym, a obecnie dotarła do etapu umieszczania 
silników w piastach wielu kół.

W kolejnym numerze „Inżynierii Elektrycznej” zaj-
miemy się między innymi infrastrukturą ładowania, 
interakcją pojazdu z systemem elektroenergetycznym, 
pojazdem jako mobilnym magazynem energii, pojaz-
dem jako przydomowym magazynem energii, auto-
nomizacją pojazdów oraz mobilnością jako usługą 
(MaaS – ang. Mobility as a Service). Zastanowimy 
się też nad alternatywą dla bateryjnego pojazdu elek-
trycznego, czyli pojazdem z ogniwem wodorowym. 
Przyjrzymy się też możliwościom, jakie stwarza elek-
tromobilność polskiej gospodarce, oraz potrzebie 
kształcenia inżynierów w tym kierunku. 

Jako że zbliża się czas egzaminów maturalnych 
oraz wyboru kierunku studiów, to już teraz wszystkich 
zainteresowanych serdecznie zapraszam na kierunek 
kształcenia Elektromobilność na Wydziale Elektrycz-
nym Politechniki Warszawskiej. Szczegóły na stronie  
www.ee.pw.edu.pl/studia/kierunki-studiow/
elektromobilnosc. ■

rys. opracowanie własne autora, fot. materiały prasowe Oneweel, 
plakat Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
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