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Przedsiębiorstwem

Streszczenie: Rynek motoryzacyjny jest jedną z gałęzi przemysłu, która w dużym stopniu 
przyczynia się do emisji zanieczyszczeń do otoczenia. W rozdziale przedstawiono różnego 
rodzaju źródła napędu stosowane we współczesnej motoryzacji. Skupiono się przede wszyst-
kim na napędach hybrydowych i elektrycznych, które coraz częściej są wybierane przez użyt-
kowników i prawdopodobnie będą przyszłością motoryzacji. Niektórzy kupują samochody 
elektryczne lub hybrydowe, kierując się względami ekologicznymi. Dla wielu jest to kwestia 
mody lub podkreślenia swojego wysokiego statusu społecznego. Na pewno nikt nie kupuje 
ich ze względu na niską cenę. Zwykle są dwukrotnie droższe od bliźniaczych konstrukcji spa-
linowych. Nie wnikając w motywy, jedno jest pewne – elektromobilność coraz bardziej się 
rozwija. Celem publikacji było porównanie wad i zalet samochodów o różnych źródłach napę-
du, które umożliwi podjęcie świadomej decyzji zakupowej przez potencjalnego użytkownika.

Słowa kluczowe: samochód osobowy, napęd, silnik spalinowy, hybryda, hybryda plug-in, 
mikrohybryda

1.  Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach coraz częściej mówi się o pogarszającej się kondycji środo-
wiska naturalnego i zmianach klimatycznych. Od dłuższego czasu ludzkość boryka 
się z niekontrolowanie rosnącymi stertami odpadów, stale zwiększa się stopień zanie-
czyszczenia powietrza, a każdego roku wymierają kolejne gatunki zwierząt.

Rynek motoryzacyjny jest jedną z gałęzi przemysłu, która w dużym stopniu przy-
czynia się do emisji zanieczyszczeń, które trafiają do naszego otoczenia. Na drogach 
poruszają się setki milionów samochodów, a ich liczba z każdym rokiem wzrasta. 
Przeciętne auto osobowe składa się z setek kilogramów metali, tworzyw sztucznych, 
szkła, olejów i płynów, które nieodpowiednio zagospodarowane stwarzają poważne 

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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zagrożenie dla środowiska. Ponadto silniki spalinowe emitują duże ilości trujących 
gazów i pyłów, które następnie trafiają do atmosfery. Według normy na rok 2020 
emisja dwutlenku węgla nie może przekroczyć 95 g/km (Rozporządzenie Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ...). Każdy gram 
ponad normę ma kosztować koncerny motoryzacyjne 95 euro pomnożone przez licz-
bę sprzedanych egzemplarzy.

Na rynku dostępne są pojazdy o alternatywnych sposobach napędu, takie jak 
hybrydy, auta zasilane ogniwami paliwowymi czy typowe elektryczne. Powszechnie 
uważa się je za bardziej przyjazne środowisku niż tradycyjne samochody, które do 
poruszania się wykorzystują moc powstałą w wyniku spalania paliw ciekłych. Zapo-
minamy jednak, że prąd zasilający motory elektryczne w wielu wypadkach powstaje 
w elektrowniach, które również generują ogromne ilości zanieczyszczeń. Wiadomo, że 
popyt jest głównym czynnikiem oddziałującym na wielkość podaży na każdym rynku. 
Aby ułatwić podjęcie świadomej decyzji przez nabywcę (konsumenta), zwłaszcza tego 
o postawie ekologicznej, należy dostarczyć mu najbardziej wyczerpujących informacji 
dotyczących przedmiotu planowanego zakupu. Niniejsze opracowanie powinno ułatwić 
mu podjęcie właściwej decyzji, zgodnie z własnymi przekonaniami i oczekiwaniami.

2.  Budowa i sposób działania silników  
stosowanych we współczesnych samochodach osobowych

2.1.  Tłokowe silniki spalinowe  
i podział spalinowych jednostek napędowych

Silniki spalinowe od samego początku masowej produkcji samochodów zdomino-
wały rynek motoryzacyjny na dziesięciolecia. Zaletą tych motorów jest stosunko-
wo prosta konstrukcja, w dużej mierze oparta na współdziałaniu różnych układów 
mechanicznych, dzięki czemu eksploatacja oraz serwisowanie nie należą do skom-
plikowanych czynności. Kolejną mocną stroną takich jednostek napędowych jest 
możliwość uruchomienia ich w prawie każdych warunkach, a także bardzo krótki 
czas osiągnięcia gotowości do pracy. Dzięki temu samochód jest przyjazny dla użyt-
kownika oraz sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Nazwa tego typu silników 
wzięła się z procesu spalania, który jest istotą działania takich jednostek napędowych. 
W wyniku spalania w komorze cylindra mieszanki paliwowo-powietrznej wytwarza-
na jest energia cieplna oraz mechaniczna, która wykorzystywana jest do wprawienia 
kół samochodu w ruch. Ciepło emitowane jest na zewnątrz, a gorący gaz powstały 
w tej reakcji wydalany jest przez układ wydechowy w postaci spalin.

Podział jednostek spalinowych jest dosyć rozbudowany, ale uwaga zostanie sku-
piona tylko na najważniejszych rodzajach i ich aspektach. 

Pierwszym kryterium, według którego można podzielić jednostki spalinowe, jest 
liczba ruchów tłoka zwanych suwami w jednym cyklu pracy. Pod tym względem wyróż-
niamy silniki dwusuwowe i czterosuwowe. Te pierwsze, mimo bardzo prostej budowy 
oraz niskiej masy, nie są już obecnie stosowane w samochodach, ale pozostały domeną 
wielu motocykli i skuterów oraz kos i pił spalinowych. Przyczyną tego była głośna pra-



131Wady i zalety użytkowania samochodów osobowych…

ca, a także niska sprawność, wynikająca z dużych strat energii w trakcie pracy. Pociągało 
to za sobą duże zużycie paliwa i znaczną emisję spalin, gdyż wraz z benzyną spalany był 
również olej. Z tego powodu to właśnie silniki czterosuwowe są powszechnie stosowane 
we współczesnych samochodach. Charakteryzują się one bardziej skomplikowaną budo-
wą, ale przekłada się to na znacznie lepszą sprawność, co za tym idzie, samochód lepiej 
utrzymuje moc. Wpływa to również na obniżenie spalania oraz emisji spalin, dzięki cze-
mu jest to bardziej ekologiczne rozwiązanie, spełniające normy środowiskowe. 

Rys. 1. Podział tłokowych silników spalinowych

Źródło: Zając (2018)

Współcześnie stosowane silniki mają budowę wielocylindrową. Im większa jest 
liczba komór, w których zachodzi spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej, tym 
większą moc dany motor jest w stanie wygenerować. Najmniejsza liczba cylindrów 
spotykana w obecnie produkowanych samochodach to dwa, a największe jednost-
ki mają ich szesnaście. Jednak silniki tłokowe nie różnią się między sobą jedynie 
liczbą cylindrów, ale również ich ułożeniem względem siebie. Pod tym względem 
w autach możemy spotkać najczęściej motory, w których cylindry są usytuowane 
w sposób rzędowy, widlasty lub przeciwległy, inaczej przeciwsobny (typu bokser). 
W silnikach rzędowych tłoki ułożone są jeden za drugim, najczęściej w jednym rzę-
dzie. Maksymalnie w takim układzie możemy umieścić sześć cylindrów. Większa 
ich liczba powoduje znaczne wydłużenie oraz przyrost masy całej jednostki, przez 
co staje się ona mniej praktyczna. Motory o większej liczbie tłoków mają budowę 
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widlastą, w której komory spalania ułożone są w dwóch rzędach, pod kątem do siebie 
na kształt litery „V”, lub w czterech, na kształt litery „W”. Kolejnym typem ułożenia 
jest bokser, czyli układ przeciwległy. W tym ustawieniu zawsze występuje parzysta 
liczba cylindrów, które leżą na jednej wspólnej poziomej osi. Przewagą tego typu roz-
wiązania jest fakt, że takie jednostki są niższe od rzędowych i widlastych. Pozwala to 
na zamontowanie silnika w samochodzie bliżej podłoża, co obniża położenie środka 
ciężkości, a tym samym zwiększa przyczepność pojazdu do podłoża. 

Kolejnym ważnym kryterium podziału silników spalinowych jest sposób, w jaki 
zachodzi proces zapłonu. Pierwszy typ to jednostki o zapłonie iskrowym, w których 
zapłon następuje dzięki iskrze wytworzonej przez świecę zapłonową. Takie motory 
mogą być zasilane przez paliwo ciekłe (benzynę) lub gaz, a dokładniej mieszani-
nę propanu i butanu, znaną jako LPG (liquefied petroleum gas). Silniki benzynowe 
możemy również podzielić ze względu na sposób, w jaki tworzona jest mieszanka 
zapłonowa. Dodanie paliwa do powietrza może nastąpić przez wtryskiwanie cieczy 
w sposób bezpośredni, czyli do komory cylindra, lub pośrednio, do kolektora dolo-
towego. W starszych typach silników mieszanie paliwa i powietrza mogło zachodzić 
również za pomocą gaźnika. W tym dodatkowym urządzeniu powstawała mieszanka, 
która następnie w określonej ilości trafiała do przestrzeni cylindra. Rozwiązanie to nie 
jest już stosowane. Zostało wyparte przez układy wtryskowe, które dzięki temu, że 
są sterowane komputerowo, dostosowują dawkę paliwa do chwilowych parametrów 
pracy jednostki napędowej, poprawiając jej wydajność. 

Drugim typem silników są silniki o zapłonie samoczynnym. W tym wypadku 
zapłon nie następuje w wyniku iskry, a przez wtrysk paliwa do komory cylindra, 
w której znajduje się sprężone powietrze. Dzięki wysokiej temperaturze oraz wyso-
kiemu ciśnieniu w momencie wtryskiwania paliwa następuje samozapłon. Te rodza-
je silników nazywane są również wysokoprężnymi lub Diesla, ze względu na pali-
wo używane do jego zasilania, którym jest olej napędowy. Bardzo ciekawym, choć 
niepopularnym typem zapłonu, jest mieszanka obu powyższych rozwiązań, zapłon 
iskrowo-samoczynny. W takim silniku zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej 
może zachodzić zarówno w sposób samoczynny, jak i iskrowy. Mazda jako pierwsza 
wprowadziła takie jednostki do produkcji seryjnej w 2018 roku. Celem było zmak-
symalizowanie wydajności silnika oraz obniżenie spalania dzięki połączeniu najlep-
szych cech motorów wysokoprężnych i o zapłonie iskrowym. Paliwem zasilającym 
jest benzyna, która do cylindra wtryskiwana jest w dwóch etapach. W pierwszym do 
komory trafia komputerowo obliczona ilość paliwa, która jest bardzo zbliżona do gra-
nicy zapewniającej samozapłon mieszanki. Następnie, w kolejnym etapie, do komory 
trafia idealnie wyliczona porcja paliwa dla zapłonu iskrowego. Gdy do niego dojdzie, 
temperatura oraz sprężenie powietrza rosną, aż nastąpi samozapłon wcześniej doda-
nej, uboższej mieszanki. Koncepcja wciąż jest dopracowywana, aby stworzyć silnik 
o spalaniu jednostek wysokoprężnych, zachowujący osiągi motorów benzynowych, 
będący jednocześnie najbardziej ekologicznym spalinowym sposobem napędu.

Ze względu na sposób dostarczania powietrza do komory spalania możemy wyróż-
nić silniki wolnossące oraz doładowane. Te pierwsze do dostarczenia gazu wykorzy-
stują różnicę ciśnień pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a komorą spalania. Niższe 
ciśnienie w cylindrze powoduje, że powietrze zostaje zassane z otoczenia. Ideą silni-
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ków doładowanych jest dostarczenie gazu do wnętrza obszaru zapłonu z ciśnieniem 
większym niż atmosferyczne. W tym celu stosuje się dodatkowe elementy, takie jak 
np. turbosprężarki. Dzięki nim dostarczane powietrze ma większe ciśnienie, więc do 
cylindra trafia go więcej w danej jednostce czasu niż w przypadku motorów wolnossą-
cych. Pociąga to za sobą wtryskiwanie większej ilości paliwa, dzięki czemu możliwe 
jest osiągnięcie większej mocy silnika w stosunku do motoru niedoładowanego. Wadą 
takiego rozwiązania może być szybsze zużywanie się podzespołów. 

Wszystkie wymienione wyżej tłokowe silniki spalinowe charakteryzują się tym, 
że tłoki w cylindrach poruszają się ruchem posuwisto-zwrotnym. Ciekawym, wartym 
wspomnienia motorem, który został zastosowany w samochodach osobowych, jest 
rotacyjny silnik Wankla, w którym tłok ma kształt trójkąta i wykonuje ruch obroto-
wy w komorze cylindra, której z kolei kształt zbliżony jest do elipsy. Sama zasada 
działania łączy ze sobą elementy pracy dwusuwowych i czterosuwowych silników 
tłokowych. Ich największą zaletą były niewielkie rozmiary oraz wysoka sprawność, 
jednak przez niedopracowanie konstrukcji często okazywały się wadliwe. Ponadto 
cechowały się wysokim zużyciem paliwa oraz znaczną emisją spalin, przez co nie 
mogły spełniać norm ekologicznych.

2.2.  Rozwój segmentu aut hybrydowych

Jednym z rozwiązań, które miało zastąpić zasilanie samochodów silnikami spalino-
wymi, było wykorzystanie układu hybrydowego, systemu łączącego ze sobą pracę 
tradycyjnego motoru spalinowego oraz elektrycznego. Zgodnie z definicją słowa 
„hybryda” jest to przedmiot bądź urządzenie składające się z różnych elementów, 
których działanie opiera się na innej zasadzie (Słownik języka polskiego PWN, b.d.). 
Użycie tego pojęcia w kontekście przemysłu motoryzacyjnego nie jest przypadkowe. 
Ogólnie ujmując, samochód hybrydowy to pojazd, który do poruszania się wykorzy-
stuje zarówno silnik spalinowy, jak i jeden lub więcej silników elektrycznych. Głów-
nym celem stworzenia samochodów hybrydowych było wykorzystanie najlepszych 
cech jednostek spalinowych i elektrycznych, aby stworzyć nowy, bardziej ekologicz-
ny i ekonomiczny środek transportu. Obecnie jest to system, który można spotkać 
w modelach większości producentów samochodów. Pokazuje to, że takie rozwiązanie 
się sprawdza i znajduje szerokie grono nabywców. Na rynku można spotkać pojaz-
dy hybrydowe ze spalinowymi silnikami zasilanymi zarówno benzyną, jak i olejem 
napędowym, współdziałające z jednym bądź kilkoma silnikami elektrycznymi. 

Podobnie jak w przypadku tłokowych silników spalinowych również wśród 
hybryd istnieje wiele rodzajów. Biorąc pod uwagę kryterium wpływu silnika elek-
trycznego na napęd samochodu, możemy je podzielić na:

 – mikrohybrydy (micro hybrid),
 – łagodne hybrydy (mild hybrid),
 – pełne hybrydy (full hybrid):

• napędy hybrydowe o układzie szeregowym,
• napędy hybrydowe o układzie równoległym,
• napędy hybrydowe o układzie szeregowo-równoległym,
• hybrydy plug-in.
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W przypadku mikrohybryd silnik elektryczny nie jest wykorzystywany do 
napędzania samochodu. Pełni on rolę alternatora oraz rozrusznika, może napędzać 
wał korbowy w momencie, gdy kierowca chce uruchomić silnik, natomiast podczas 
jazdy służy jako generator prądu odzyskujący energię – gdy kierowca zwalnia lub 
hamuje, silnik zamienia energię w prąd do ładowania akumulatora.

Łagodna hybryda jest bardziej skomplikowana, ale nadal silnik elektryczny 
nie napędza samochodu samodzielnie. Pełni on jedynie rolę pomocniczą jednostki 
spalinowej, zaś jego zadaniem jest przede wszystkim odzyskiwanie energii podczas 
hamowania oraz wspomaganie silnika spalinowego podczas rozpędzania auta.

Pełna hybryda to najbardziej zaawansowane rozwiązanie, w którym silnik elek-
tryczny pełni wiele ról. Może zarówno napędzać samochód, jak i wspomagać silnik 
spalinowy oraz odzyskiwać energię podczas hamowania.

Napędy hybrydowe różnią się między sobą również pod względem sposobu 
połączenia ze sobą silnika spalinowego oraz elektrycznego. Wśród samochodów 
o napędzie hybrydowym wyróżniamy jednostki o układzie szeregowym, równole-
głym, szeregowo-równoległym oraz plug-in.

Cechą charakterystyczną szeregowego napędu hybrydowego jest to, że sil-
nik spalinowy nie jest bezpośrednio połączony z samym układem napędowym. Jego 
rolą jest napędzanie generatora prądu elektrycznego – jest to tzw. range extender. Za 
przekazywanie energii mechanicznej na koła pojazdu odpowiedzialny jest wyłącz-
nie motor elektryczny (Bobytskyy, 2019). W układzie znajduje się również drugi 
silnik elektryczny, pełniący rolę generatora, oraz zespół akumulatorów. Gdy są one 
naładowane, do poruszania się pojazd wykorzystuje wyłącznie energię elektryczną 
zgromadzoną w bateriach, natomiast jednostka spalinowa jest całkowicie wyłączona. 
Tradycyjny silnik uruchamiany jest w sytuacji, gdy ilość prądu zgromadzona w aku-
mulatorach nie wystarcza do samodzielnej pracy napędowej jednostki elektrycznej. 
Praca wykonywana przez działający silnik spalinowy napędza generator, który z kolei 
wytwarza energię elektryczną. Część prądu trafia bezpośrednio do motoru połączo-
nego z kołami pojazdu, a reszta służy do uzupełnienia braków energii gromadzonej 
w akumulatorach. Do doładowywania źródeł prądu służą również dodatkowe sys-
temy odzyskiwania energii. Najpopularniejszy z nich wykorzystuje do tego energię 
wydzielaną podczas hamowania pojazdu. Największą zaletą hybryd szeregowych jest 
to, że silnik spalinowy nie działa cały czas, a tylko w warunkach niedoboru energii 
elektrycznej. Dzięki temu udało się zredukować spalanie oraz emisję gazów będących 
produktem reakcji spalania. Dużą wadą hybryd szeregowych jest jednak stosunkowo 
duża masa własna pojazdu, ze względu na zastosowanie dwóch rodzajów silników 
oraz zestawu akumulatorów, co może mieć bezpośredni wpływ na osiągi samochodu.

W przeciwieństwie do układów szeregowych, w których rolę silnika napędowego 
pełni jednostka elektryczna, w hybrydach równoległych pełni ona jedynie rolę wspo-
magającą działanie silnika spalinowego. Ze względu na sposób współdziałania oraz 
połączenia obu jednostek możemy wyróżnić hybrydy równoległe z jednym sprzęgłem, 
o dwóch sprzęgłach oraz o rozdzielonych osiach (Bobytskyy, 2019). W pierwszym 
typie silnik spalinowy oraz elektryczny są ze sobą połączone na stałe i nie są w stanie 
pracować od siebie niezależnie. Głównym zadaniem motoru elektrycznego jest wspo-
maganie pracy silnika spalinowego na zasadzie rozrusznika, przez wprawianie w ruch 
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wału korbowego oraz odzyskiwanie energii emitowanej podczas hamowania pojaz-
du, która następnie posłuży do ładowania akumulatora. Jego zadaniem jest zasilanie 
pozostałych układów elektrycznych zamontowanych w pojeździe. Ilość odzyskiwanej 
energii jest stosunkowo niewielka, a dzieje się tak przez stałe połączenie obu jednostek, 
a konkretniej opór stawiany przez motor spalinowy. Przy zastosowaniu takiego układu 
działanie wyłącznie jednostki elektrycznej jest możliwe tylko przy bardzo niewielkich 
prędkościach. Jest to skutek trwałego sprzężenia z silnikiem spalinowym, którego wał 
korbowy porusza się razem z motorem elektrycznym (Rogala, 2019). 

Równoległy układ hybrydowy o dwóch sprzęgłach, właśnie dzięki zastosowaniu 
sprzęgła oddzielającego silnik spalinowy oraz elektryczny, pozwala na ich pracę nie-
zależnie od siebie. Samochód może poruszać się wyłącznie dzięki działaniu motoru 
elektrycznego, jednak nie może on wykorzystywać w pełni swojej mocy. Podobnie 
jak w układzie z jednym sprzęgłem pełni on funkcję rozrusznika jednostki spalinowej. 
W trakcie jazdy, gdy nastąpi konieczność uruchomienia silnika spalinowego, część mocy 
jednostki elektrycznej musi zostać przekazana do wprawienia w ruch wału korbowego. 
Również tutaj silnik elektryczny odzyskuje energię z hamowania w celu doładowania 
akumulatora. Dzięki brakowi stałego połączenia z jednostką spalinową ilość odzyskiwa-
nej energii jest znacznie większa niż w układzie z jednym sprzęgłem, ponieważ nie ma 
strat energii związanych z generowanym przez niego oporem (Rogala, 2019). 

Aby usprawnić napęd, często stosuje się hybrydy o rozdzielonych osiach. W tym 
układzie najczęściej jednostka spalinowa służy do napędzania osi przedniej pojazdu, 
natomiast elektryczna do zasilania osi tylnej. Takie rozwiązanie pozwala na wykorzy-
stanie w pełni mocy generowanej przez motor elektryczny, który nie pełni już funkcji 
rozrusznika oraz może znacznie sprawniej odzyskiwać energię z hamowania. Silnik spa-
linowy ma swój własny rozrusznik oraz alternator, który uzupełnia zasoby prądu w aku-
mulatorze zasilającym instalację elektryczną samochodu (Barański, b.d.). Można więc 
zauważyć, że budowa oraz działanie tego silnika jest bardzo zbliżona do tradycyjnych 
aut spalinowych. Równoczesne współdziałanie obu jednostek powoduje, że wszystkie 
cztery koła pojazdu się poruszają. Dzięki elektronicznemu sterowaniu jest możliwe 
zsynchronizowanie mocy przekazywanej na koła obu osi dla zapewnienia najlepszych 
możliwych osiągów. Pośród wszystkich typów jednostek hybrydowych ta charakte-
ryzuje się największą sprawnością. Bardzo dużą zaletą jest również niewielka różnica 
w samej budowie takich hybryd w porównaniu do tradycyjnych pojazdów o napędzie 
spalinowym. Powoduje to obniżenie kosztów zarówno zaprojektowania takiego samo-
chodu, jak i jego produkcji. Za wadę tego typu układów można uznać fakt, że w trakcie 
postoju silnik elektryczny nie jest w stanie doładowywać się energią akumulatora. Jed-
nak większym negatywem mogą być zmienne właściwości jezdne pojazdu, w zależności 
od napędzanej osi. Samochody z napędem wyłącznie na przednią lub tylną oś różnią się 
pod względem prowadzenia i mogą zachowywać się inaczej na drodze (Rogala, 2019). 

Napęd hybrydowy o układzie szeregowo-równoległym, nazywany również 
mieszanym, łączy ze sobą elementy układów szeregowych i równoległych (Bobytskyy, 
2019). W tym systemie moc generowana przez silnik spalinowy przenoszona jest bez-
pośrednio na koła, ale również, gdy jest to wymagane, transportowana do generatora 
wytwarzającego prąd zasilający akumulator oraz silnik elektryczny. Generator, będący 
jednym z dwóch silników elektrycznych układu, pełni również funkcję rozrusznika 
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jednostki spalinowej. Drugi motor elektryczny może napędzać koła samochodu w spo-
sób samodzielny, odzyskując przy tym energię z hamowania, lub wspomagać swoją 
pracą jednostkę spalinową. W tym systemie zastosowano specjalną przekładnię pla-
netarną, która koordynuje działanie obu jednostek napędowych, przekazując zsumo-
waną moc na koła (Barański, b.d.). Jej zadaniem jest również podział mocy genero-
wanej przez silnik spalinowy w zależności od zapotrzebowania energetycznego. Gdy 
konieczne jest doładowanie akumulatora, cześć mocy generowanej przez jednostkę 
spalinową trafia do generatora, a reszta przeznaczona jest do wprawienia w ruch kół 
samochodu. Zastosowanie mieszanego napędu hybrydowego, dzięki połączeniu naj-
lepszych cech systemu szeregowego i równoległego, sprawia, że samochód sprawdza 
się w każdych warunkach. Elementy układu szeregowego sprawdzają się przy niskich 
prędkościach w środowisku miejskim (Rogala, 2019), natomiast równoległego przy 
większych prędkościach na trasie. Wadą jest większy stopień skomplikowania hybryd 
mieszanych w stosunku do innych typów. Pociąga to za sobą wzrost ceny produk-
cji. Zastosowanie silnika spalinowego oraz dwóch silników elektrycznych zwiększa 
również masę pojazdu, co może odbić się na osiągach lub właściwościach jezdnych.  

Hybrydy plug-in, oznaczane skrótem PHEV (plug-in hybrid electric vehicle), to 
samochody wyposażone w mieszany napęd hybrydowy, do którego dołożona została 
możliwość ładowania akumulatorów za pomocą zewnętrznego źródła energii. Zostało 
to zaadaptowane wprost z aut elektrycznych. Dzięki dołożeniu gniazda ładowania, 
możemy uzupełniać ilość zgromadzonego w akumulatorach prądu na postoju, nie 
angażując w to pracy układu hybrydowego. Zwiększa to zasięg, jaki może przebyć 
samochód, działając wyłącznie na silniku elektrycznym. Rozwiązanie to jest coraz 
częściej stosowane, ze względu na swą uniwersalność. Użytkownik takiego pojazdu 
może bowiem sam decydować o tym, czy chce jechać, wykorzystując wyłącznie silnik 
spalinowy, elektryczny czy oba na raz. Hybrydy plug-in cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem konsumentów, w wyniku czego coraz więcej producentów samo-
chodów osobowych decyduje się na wprowadzenie takich modeli do swojej oferty.

Elektryczne układy napędowe
Dzięki postępowi technicznemu i dostępnym technologiom zastosowanie nowych 
systemów zasilania pojazdów na skalę masową stało się możliwe. Jedną z tych alter-
natyw stały się silniki elektryczne, które dzięki temu, że nie emitują spalin, miały być 
bardziej ekologiczne od jednostek spalinowych, a także tańsze, ponieważ na koszty 
eksploatacji nie wpływają wahania cen paliw. 

Z zewnątrz samochód elektryczny w zasadzie nie różni się od auta spalinowego. 
Oba typy pojazdów oparte są na tej samej konstrukcji nadwozia, w każdym z nich 
można znaleźć te same elementy wyposażenia, również budowa oraz zasada działa-
nia większości systemów i układów mechanicznych niezwiązanych ściśle z napędem 
jest podobna. Wszystko po to, aby każdy samochód, niezależnie od zastosowanego 
silnika, mógł pełnić swoje funkcje. Podstawowa różnica pomiędzy autami elektrycz-
nymi a spalinowymi pojawia się w sposobie generowania oraz przekazywania energii 
wykorzystywanej do wprawiania w ruch kół samochodu. Zamiast tłokowego silni-
ka spalinowego zastosowana jest jednostka elektryczna, której źródłem energii nie 
jest spalanie paliwa, a prąd elektryczny. 
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Podział silników elektrycznych i układów napędowych jest bardzo rozległy, dla-
tego ich analiza zostanie ograniczona tylko do podstawowych informacji. Główny-
mi elementami, z których składa się elektryczny układ napędowy tego pojazdu, są 
trójfazowy silnik indukcyjny, przetwornik oraz zasilacz, czyli źródło prądu. Źródłem 
prądu są baterie litowo-jonowe, które magazynują prąd stały. Zanim energia elek-
tryczna trafi do silnika, trafia do przetwornika, inaczej zwanego falownikiem. Jest to 
urządzenie sterujące, które nie tylko zmienia prąd stały na zmienny, ale również ma 
wpływ na częstotliwość oraz wartość maksymalną prądu, co wpływa bezpośrednio na 
obroty i moc silnika. Pomiędzy silnikiem a falownikiem znajduje się jednostopnio-
wa skrzynia biegów. Wewnątrz niej znajduje się mechanizm różnicowy, który przez 
połączony z wałem wirnikiem system kół zębatych przekazuje jego obroty na koła. 
Ten system przekazywania mocy na koła jest znacznie uproszczony w porównaniu do 
mechanizmów zastosowanych w silnikach spalinowych. Dzięki falownikowi i elek-
tronicznemu sterowaniu prądem dostarczanym do silnika samochód jest również dużo 
bardziej elastyczny i bardziej responsywny od pojazdów napędzanych tradycyjnymi 
jednostkami (Guziński i in., 2013).

Jednym z efektów ubocznych pracy układu z silnikiem elektrycznym jest 
wytwarzanie sporych ilości ciepła. Aby zapewnić długą żywotność oraz jak najlepszą 
wydajność akumulatorów, zastosowany jest specjalny układ chłodzenia, dzięki które-
mu temperatura otoczenia wokół baterii jest utrzymywana na optymalnym poziomie.

W przypadku silników spalinowych moc, czyli ilość pracy wykonanej w okre-
ślonym czasie, najczęściej wyrażana jest w postaci koni mechanicznych (KM). Konie 
mechaniczne często zastępuje się watem (1 KM = 0,74 kW).

W przypadku aut elektrycznych najważniejszymi parametrami są właśnie moc, 
wyrażana w kilowatach (kW), a także zasięg. Baterie zastosowane w pojazdach elek-
trycznych ładowane są przez podłączenie ich do zewnętrznego źródła prądu. W dzi-
siejszych czasach ładowanie aut elektrycznych można przeprowadzić nawet przez 
podłączenie go, za pomocą specjalnych przejściówek, do domowej sieci elektrycznej. 
Z takiej instalacji jesteśmy w stanie uzyskać moc rzędu 2,30–2,76 kW, a przy mak-
symalnym obciążeniu i zastosowaniu specjalnego gniazdka nawet 3,7 kW. Niestety 
taki sposób ładowania jest długotrwały i wydłuża się w zależności od maksymalnej 
pojemności baterii pojazdu. Z tego właśnie względu zaczęto tworzyć infrastruktu-
rę złożoną z sieci specjalnych punktów ładowania, dostosowaną do współczesnych 
pojazdów elektrycznych. Najczęściej spotykane stacje ładowania dysponują mocą 
od 22 kW do 50 kW. Istnieją również stacje tzw. szybkiego ładowania, których moc 
wynosi 150 kW, a czas pełnego ładowania skraca się do około godziny. Mimo to 
wciąż trwa to znacznie dłużej niż tankowanie zwykłych samochodów spalinowych, 
dla których napełnienie baku jest kwestią kilku minut. 

Samochody napędzane ogniwami paliwowymi
Samochody napędzane ogniwami paliwowymi to tak naprawdę auta elektryczne, któ-
re na bieżąco wytwarzają energię zamiast czerpać ją z akumulatorów.

Ogniwa paliwowe (fuel cells) to urządzenia, które energię chemiczną paliwa 
i utleniacza zamieniają bezpośrednio w energię elektryczną. Wszystkie rodzaje ogniw 
paliwowych, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod, generują elektryczność bez 
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spalania paliwa i utleniacza. Pozwala to na uniknięcie emisji szkodliwych związków, 
m.in. tlenków azotu, tlenków siarki, węglowodorów (powodujących powstawanie 
dziury ozonowej) oraz tlenków węgla. We współczesnych ogniwach paliwowych 
najczęściej wykorzystywanym paliwem jest wodór (H2), natomiast utleniaczem jest 
tlen (O2) dostarczany do urządzenia w czystej postaci lub wraz z powietrzem atmos-
ferycznym. Nie oznacza to jednak, że w ogniwach paliwowych nie wykorzystuje się 
innych paliw. Obecnie trwają intensywne badania nad ogniwami zasilanymi bezpo-
średnio metanolem (CH3OH) i węglem (w różnych postaciach), paliwem może być 
również metan (CH4).

Niestety choć wodór jest jednym z najpopularniejszych pierwiastków na Ziemi, 
występuje on głównie w związkach chemicznych, przede wszystkim jako woda. Można 
pozyskać wodór z wody w procesie elektrolizy, ale niestety w proces ten trzeba włożyć 
znaczną ilość energii. Poszukuje się zatem i próbuje wykorzystać inne źródła wodo-
ru. Stosując dodatkowe urządzenia, można oddzielić i wykorzystać wodór zawarty 
w różnych substancjach, np. w metanie, metanolu, etanolu, węglowodorach, biogazie 
itp. Interesująco zapowiada się możliwość wytwarzania wodoru z pomocą bakterii lub 
alg. Poza otrzymywaniem wodoru dodatkowy problem stanowi jego magazynowanie. 
Magazynowanie i transport wodoru wymaga uprzedniego sprężania do określonego 
ciśnienia lub sprowadzania do postaci ciekłej. Są to procesy bardzo energochłonne.

Zasada działania ogniw polega na reakcji elektrochemicznej wodoru z tlenem, 
podczas której powstaje energia i ciepło, a jedynym produktem ubocznym jest woda. 
W samochodach cały proces zaczyna się od doprowadzenia wodoru z wysokociśnie-
niowego zbiornika do ogniwa. Równolegle dostarczane jest także sprężone powietrze. 
Skutkiem reakcji w ogniwie jest wytworzony prąd, który zamieniany jest na prąd 
zmienny i dostarczany do silnika elektrycznego odpowiadającego za trakcję.

Na rynku stosowane są różne typy ogniw paliwowych, ale podstawowym kry-
terium podziału jest temperatura ich pracy. Stąd wersje nisko- i wysokotemperatu-
rowe. Temperatura pracy tych pierwszych wynosi ok. 250 stopni Celsjusza, drugich 
ok. 600 stopni. Z racji parametrów pracy w motoryzacji stosowane są wersje nisko-
temperaturowe, które nie wymagają stosowania termoodpornych materiałów, ale do 
ich zasilania niezbędny jest wodór o najwyższej klasie czystości. Ogniwa paliwowe 
charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną, dlatego wielu producentów 
pojazdów w nich upatruje źródło zasilania aut przyszłości. Jedyne istotne wady to 
wysoki koszt ich wytworzenia oraz konieczność istnienia infrastruktury – sieci stacji 
tankowania wodorem, która już powstaje. W Europie jest ponad 150 stacji wodoro-
wych, a ta liczba będzie rosła coraz szybciej.

3.  Podsumowanie i wnioski

Nie można jednoznacznie stwierdzić, który z napędów stosowanych w motoryzacji 
jest lepszy, a który gorszy. Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Chociaż teore-
tycznie jest to oczywiste, każdy potencjalny klient ma swoje preferencje. Biorąc pod 
uwagę różne kryteria (ekonomiczne, ekologiczne, praktyczne), można podjąć decyzję 
o zakupie konkretnego pojazdu. Jeden kupujący wybierze diesla, bo nie interesuje go 
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ekologia, a daleki zasięg na jednym tankowaniu. Drugi ponad wszystko woli osiągi 
12-cylindrowego benzyniaka, a trzeci jest eko i kupi elektryka. Tabela 1 przedsta-
wia zbiorcze zestawienie poszczególnych rodzajów napędów oraz ich wady i zalety.

Tabela 1
Wady i zalety poszczególnych typów napędów stosowanych w motoryzacji

Typ Zalety Wady

Benzyna stosunkowo prosta i tania konstruk-
cja, szybkie nagrzewanie jednostki, 
łatwość uruchomienia w różnych wa-
runkach atmosferycznych

stosunkowo wysokie spalanie, zanie-
czyszczenie środowiska przez emisję 
m.in. tlenków azotu, tlenków siarki, 
węglowodorów

Diesel niskie spalanie, wysoka elastyczność 
jednostki (zwłaszcza turbo), duża 
trwałość (przebiegi)

szkodliwość dla środowiska, emisja 
m.in. cząstek stałych, wolne nagrze-
wanie jednostki (dłuższa jazda ze 
zwiększoną emisją zanieczyszczeń), 
bardziej skomplikowana konstrukcja, 
wyższe koszty produkcji i w porów-
naniu z jednostkami benzynowymi, 
możliwość wystąpienia trudności 
z uruchomieniem w niskich tempera-
turach

Hybryda niskie spalanie, większy zasięg, moż-
liwość korzystania z dwóch różnych 
źródeł napędu

wysokie koszty produkcji, problem 
utylizacji zużytych akumulatorów, 
produkcja energii elektrycznej z nie-
odnawialnych źródeł, większa masa 
pojazdu (co najmniej dwa silniki), 
słaba infrastruktura ładowania

Ogniwa 
paliwowe

zero emisji zanieczyszczeń, wysoka 
sprawność energetyczna, cicha praca 
jednostki, w wielu krajach przywileje 
ekologiczne (np. brak opłat za parko-
wanie, jazda buspasem lub możliwość 
wjazdu do stref zamkniętych)

problem z magazynowaniem i trans-
portem wodoru, brak infrastruktury 
tankowania

Napęd 
elektryczny

zero emisji zanieczyszczeń, cicha 
praca jednostki, w wielu krajach przy-
wileje ekologiczne (np. brak opłat za 
parkowanie, jazda buspasem lub moż-
liwość wjazdu do stref zamkniętych)

wysokie koszty produkcji, problem 
utylizacji zużytych akumulatorów, pro-
dukcja energii elektrycznej z nieodna-
wialnych źródeł, słaba infrastruktura 
ładowania

Samochody elektryczne stanowią dobrą alternatywę dla tradycyjnych pojazdów 
spalinowych, jednak aby można było nazwać je ekologicznymi, muszą zajść zmiany 
w procesach ich projektowania oraz wytwarzania. Dotyczy to również produkcji prą-
du. Zwiększająca się liczba elektryków na ulicach pociąga za sobą drastyczny wzrost 
zapotrzebowania na energię elektryczną, dlatego bardzo ważne jest, aby każde pań-
stwo dążyło do zastąpienia elektrowni konwencjonalnych placówkami, które będą 
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wytwarzać prąd, korzystając z ekologicznych źródeł odnawialnych. Ma to kluczowe 
znaczenie z perspektywy ochrony środowiska. Takie zmiany muszą zostać wprowa-
dzone, aby zapobiec nieodwracalnym zmianom klimatu i zapewnić bezpieczną przy-
szłość kolejnym pokoleniom.

Jak już wspomniano we wstępie, największą przeszkodą, w rozwoju elektromo-
bilności (przynajmniej w Polsce) jest bariera finansowa. Rządy kolejnych państw pró-
bują zachęcić swoich obywateli do przesiadki z aut spalinowych na hybrydowe lub 
elektryczne, wprowadzając dopłaty do zakupu. W Polsce również przewidziano takie 
dopłaty w wysokości do 35 000 zł i są to najwyższe dopłaty w Europie. Nie przy-
noszą one jednak spodziewanego efektu, gdyż dalej cena nowego samochodu elek-
trycznego jest za wysoka dla przeciętnego Polaka. Jednocześnie podniosły się głosy 
protestu niektórych środowisk, aby nie dopłacać do zakupu. Według nich powoduje 
to finansowanie ogromnych koncernów motoryzacyjnych, które zamiast inwestować 
w nowoczesne technologie, mogące obniżyć koszty produkcji, otrzymują dodatkowe 
finansowanie, nie robiąc nic. 

Oprócz działań ogólnokrajowych podejmowane są również decyzje lokalne. 
Często właściciele aut elektrycznych mogą korzystać z tzw. buspasa, co umożliwia 
im szybszy przejazd i omijanie korków. Również zwolnienie z opłat parkingowych 
w centrach miast jest dużą zachętą finansową (zwłaszcza odkąd samorządy mogą 
same uchwalać ich wysokość). Jednocześnie w dużych miastach wprowadzono zakaz 
wjazdu do centrum dla samochodów (co nie dotyczy aut elektrycznych). Słyną z tego 
miasta Europy Zachodniej (głównie w Niemczech), ale również w Polsce jest to coraz 
częściej spotykane zjawisko. Jeżeli komuś leży na sercu ekologia, to również zmniej-
szenie emisji zanieczyszczeń w miastach powinno mieć wpływ na decyzję zakupową. 
Oczywiście ograniczymy jedynie powstawanie smogu w mieście, bo energię elek-
tryczną i tak wytwarzamy z węgla, ale zanieczyszczenia nie będą się koncentrowały 
w miejscu naszego zamieszkania.

Jeszcze na koniec kryterium ceny przejazdu 1 km samochodem elektrycz-
nym. Pokonanie tej samej trasy jest kilka razy tańsze niż jazda samochodem spalino-
wym. Bardzo często spotykamy też darmowe punkty ładowania, wtedy koszt przejazdu 
wynosi zero. Ponadto prawie każdy, kto dysponuje garażem, ma możliwość samo-
dzielnego naładowania swojego samochodu. Przy współczesnym trendzie inwestowa-
nia w fotowoltaikę można rzeczywiście cieszyć się jazdą przy minimalnych kosztach.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF  
USING PASSENGER CARS DEPENDING ON THE DRIVE USED 

Summary: The automotive market is one of the industries which contributes significantly to 
the emission of pollutants that end in our environment. This chapter presents various types of 
drive used in modern automotive industry. The main emphasis was put on hybrid and electric 
drives which are increasingly being chosen by users and are likely to be the future. Some buy 
electric or hybrid cars for ecological reasons, for many it is a matter of fashion or prestige high 
social status demands. Certainly nobody buys them because they are cheap. They are usually 
twice as expensive as twin exhaust designs. Without considering the motives one thing is cer-
tain  electromobility is developing more and more. The aim of the publication was to compare 
the advantages and disadvantages of cars with different drive, which will enable the potential 
user to make an informed purchasing decision.

Keywords: drive, engine, hybrid, hybrid plug-in, microhybrid
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