żadnych istotnych zanieczyszczeń, jest klasyfikowany jako pojazd

zasięgiem jazdy na jednym naładowaniu akumulatora. Ostatnio

bezemisyjny.

rośnie jednak liczba samochodów elektrycznych, które mogą

go) do wytwarzania energii elektrycznej. Te agregaty nazywa się

nie wymagają one ręcznej skrzyni biegów i uzyskują wysokie

przedłużaczami zasięgu (z ang. range extender).

<60°C

Chłodnica niskotemperaturowa

przyspieszenia przy niskich prędkościach. Silniki elektryczne są
cichsze niż silniki benzynowe i wysokoprężne, niemal nie gene-

rują drgań i nie wydzielają szkodliwych spalin. Mają imponującą
sprawność przekraczającą poziom 90%.

Grzegorz Jurczuk
Dział Techniczny MAHLE Aftermarket

konieczne jest utrzymanie temperatury silnika elektrycznego,
układów energoelektronicznych i akumulatora w ściśle określoAby pojazd elektryczny mógł pracować z wyjątkowo wysoką sprawnością, konieczne jest utrzymanie temperatury silnika elektrycznego,
nym zakresie temperatur. Może to zapewnić jedynie zaawansowany
układów energoelektronicznych i akumulatora
w ściśle określonym
zakresie temperatur. Może to zapewnić jedynie zaawansowany system
system zarządzania
temperaturą
zarządzania temperaturą.

100°C
<15°C
Akumulator

Rys. 2. Obwód bazujący na chłodziwie i czynniku chłodniczym (lub pośrednie chłodzenie akumulatorowe)

Im mocniejsze akumulatory, tym bardziej celowe jest zastoso-
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ponentów znajduje się w dalszej części
systemu opartego na chłodziwie i czynniku chłodniczym.
Obwód bazujący na czynniku chłodniczym
artykułu.
Temperatura płynu chłodzącego silnik czynnik chłodniczy układu klimatyzacji
elektryczny i układu energoelektronicz przepływa przez chłodziarkę, aby nadal
Obwód bazujący na chłodziwie
nego jest utrzymywana poniżej 60°C obniżać temperaturę chłodziwa również
i czynniku chłodniczym
Im mocniejsze akumulatory, tym bardziej w oddzielnym obiegu (wewnętrzny obieg cyrkulującego przez ten podzespół. Cały
celowe jest zastosowanie stosunkowo na rysunku) za pomocą niskotemperatu proces regulacji jest realizowany za po
złożonego układu chłodzenia opartego rowej chłodnicy. Aby uzyskać pełną moc mocą poszczególnych termostatów, czuj
na chłodziwie i czynniku chłodniczym i zapewnić maksymalną trwałość akumu ników, pomp i zaworów.
(rys. 2). Cały układ podzielony jest latora, należy utrzymywać temperaturę
na kilka obiegów, z których każdy ma płynu chłodzącego akumulator w prze Opis podzespołów
własną chłodnicę niskotemperaturową, dziale od około 15°C do 30°C. Jeśli tem n Akumulator wysokiego napięcia
pompę chłodziwa, termostat i zawór od peratury są zbyt niskie, chłodziwo jest Akumulator wysokiego napięcia (akumu
cinający dopływ chłodziwa. Obieg czyn podgrzewane przez dogrzewacz wysoko lator HV) jest – obok silnika elektrycznego
nika chłodniczego systemu klimatyzacji napięciowy. Z kolei przy zbyt wysokich – jednym z kluczowych elementów pojaz
jest również zintegrowany z tym syste – płyn chłodzący jest schładzany przez du elektrycznego. Składa się z połączo
mem za pośrednictwem specjalnego chłodnicę niskotemperaturową. Jeśli to nych ze sobą modułów bateryjnych, które
wymiennika ciepła. Wysokonapięciowy nie wystarczy, płyn jest dalej chłodzony za z kolei składają się z ogniw. Akumulatory
(HV – high voltage) grzejnik chłodzi pomocą wymiennika ciepła (chłodziarki / oparte są zazwyczaj na technologii litowowa zapewnia odpowiednią temperaturę chillera), zintegrowanego zarówno z obie jonowej i charakteryzują się wysoką gę
akumulatora przy niskich temperaturach giem chłodziwa, jak i obiegiem czyn stością energii. Ze względu na malejącą
nika chłodniczego. W takim przypadku intensywność reakcji chemicznej spraw
zewnętrznych.
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Sterowane elektronicznie silniki elektryczne mogą generować
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BMW i3.

Powietrze w kabinie przy 20°C

rach w formie jednej lub kilku baterii trakcyjnych lub zasilających.

NAPĘD | KONSTRUKCJE |
Obwód bazujący na chłodziwie i czynniku chłodniczym (lub pośrednie chłodzenie akumulatorowe)

VW e-Golf, Smart electric drive, Nissan Leaf, Renault ZOE czy

Chłodnica niskotemperaturowa

trycznymi. Energia elektryczna jest magazynowana w akumulato-

pokonać dystans kilkuset kilometrów – są to np. Tesla Model S,

Skraplacz
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tempepełną moc i zapewnić makn Układ energoelektroniczny
raturowej
chłodnicy.
Aby uzyskać
ratury chłodziwa przez czynnik chłodniczy n Termostat
Jego zadaniem w pojeździe jest sterowa
z układu klimatyzacji. Dzięki temu aku Termostaty (elektryczne lub mechanicz nie silnikami elektrycznymi, komunikacja
mulator może być w razie potrzeby chło ne) utrzymują temperaturę chłodziwa na z układem sterowania pojazdu i diagno
dzony pośrednio przez układ klimatyzacji. stałym poziomie.
styka napędu. Układ energoelektroniczny
W tym celu chłodziwo z obiegu wtórnego
(zwany też elektroniką mocy) składa
przepływa przez płyty chłodzące akumula n Chłodnica akumulatora
się z reguły ze sterownika elektronicz
tora. Po pobraniu ciepła medium chłodzą Z każdej strony płyt chłodzących znajduje nego, falownika i przetwornicy DC/DC.
ce jest schładzane do temperatury począt się jeden segment akumulatorowy. Seg Aby układ energoelektroniczny mógł
kowej w chłodziarce. Obniżenie tempe menty akumulatorowe i płyty chłodzące być utrzymywany w określonym zakre
ratury w chłodziarce następuje przez od tworzą trwale połączony moduł akumu sie temperatur, musi być podłączony do
parowanie innego czynnika chłodniczego latorowy. W przypadku bezpośrednie układu chłodzenia/ogrzewania pojazdu.
cyrkulującego w obiegu pierwotnym.
go chłodzenia akumulatora przez płyty
chłodzące przepływa czynnik chłodniczy n Skraplacz
n Chłodnica niskotemperaturowa
systemu klimatyzacji. W przypadku po Skraplacz jest potrzebny do chłodze
Temperatura płynu chłodzącego silnik średniego chłodzenia akumulatora przez nia czynnika chłodniczego rozgrzanego
elektryczny i układów energoelektronicz płyty chłodzące przepływa chłodziwo. wskutek sprężenia w kompresorze. Gorą
nych jest utrzymywana poniżej 60°C Jeśli wydajność chłodzenia nie wystarcza cy gazowy czynnik chłodniczy wpływa do
w oddzielnym obiegu chłodzącym za po do pośredniego chłodzenia akumulatora, skraplacza i oddaje ciepło do otoczenia
mocą chłodnicy niskotemperaturowej.
chłodziwo może być dodatkowo chło przez przewód rurowy i blaszki (lamele). 
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