A

Samochody

Oszacowaliśmy, że przejechanie 100 km samochodem pochłania około 80
kWh energii.
Gdzie się ta energia podziewa? Jak jej zużycie zależy od właściwości samochodu? Czy można produkować samochody sto razy bardziej efektywne energetycznie? By wyjaśnić, co się dzieje z energią, stworzymy prosty
model jazdy samochodem. Energia w typowym samochodzie z silnikiem
spalinowym wykorzystywana jest na cztery sposoby, omówione w dalszej
części:
1. przyspieszanie i zwalnianie przy użyciu hamulców;

Fot. A.1. Peugot 206 ma współczynnik
oporu powietrza 0,33
Fot. Christopher Batt

2. opór powietrza;
3. opór toczenia;
4. ciepło – 75% energii marnuje się w postaci ciepła, ponieważ łańcuch
konwersji energii jest nieefektywny.

Chwilowo w naszym szkicu pominiemy opór toczenia. Dorzucimy go w dalszej części rozdziału.

Załóżmy, że kierowca przyspiesza dynamicznie do prędkości podróżnej
v i utrzymuje tę prędkość na dystansie d, który to dystans dzieli go od sygnalizacji świetlnej, znaku stopu lub korka. W tym punkcie naciska na hamulec i przekształca całą energię kinetyczną wozu na ciepło w hamulcach
(ten samochód nie jest wyposażony w wypasione hamowanie odzyskowe).
Kiedy może ruszać, znów przyspiesza do swojej prędkości podróżnej v.
Przyspieszanie daje pojazdowi energię kinetyczną, hamowanie ją pochłania.
Nie tylko hamowanie pożera energię. Samochód, przemieszczając się,
wprawia powietrze w wirowanie. Pozostawia za sobą kanał wirującego powietrza, poruszającego się z prędkością zbliżoną do v. Której energii jest
więcej – energii kinetycznej wirującego powietrza czy ciepła w hamulcach?
Policzmy to.
• Samochód przyspiesza i zwalnia jeden raz w przedziale d/v. Tempo
zużywania energii na hamowanie wynosi:

energia kinetyczna
=
czas pomiędzy hamowaniami

1
2
2 mc v

d/v

=

1
3
2 mc v

d

Wzór leżący u podstaw większości
rachunków w tej książce:
energia kinetyczna =

1
mv 2
2

Np. samochód o masie m = 1000 kg
poruszający się z prędkością 100 km
na godzinę lub v = 28 m/s ma energię
1
mv 2 ≈ 390 000 J ≈ 0,1 kWh
2

v

ST OP

ST OP

d
Rys. A.2. Nasz model jazdy
– samochód porusza się z prędkością
v między przystankami odległymi od
siebie o dystans d.

(A.1)

gdzie ma oznacza masę auta.
Rys. A.3. Samochód poruszający
się z prędkością v wytwarza za
sobą kanał wirującego powietrza.
Powierzchnia przekroju poprzecznego
tego kanału jest zbliżona do
powierzchni czołowej samochodu,
a prędkość z jaką wiruje powietrze
w tubie wynosi mniej więcej v.
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• Kanał wirującego powietrza wytworzony w czasie t ma objętość Avt,
gdzie A to powierzchnia przekroju poprzecznego tuby, zbliżona do
powierzchni przodu samochodu. (W przypadku samochodu o opływowych kształtach A jest zazwyczaj nieco mniejsze niż powierzchnia
czołowa samochodu Aauto, a stosunek efektywnej powierzchni przekroju poprzecznego kanału do powierzchni samochodu jest nazywany współczynnikiem oporu powietrza co. Na użytek kolejnych równań A oznaczać będzie efektywną powierzchnię samochodu co Aauto).
Tuba ma masę mpowietrze = ρAvt (gdzie ρ oznacza gęstość powietrza)
i wiruje z prędkością v, stąd też jej prędkość kinetyczna wynosi:

Używam następującego wzoru:
masa = gęstość × objętość
Symbol ρ (grecka litera „ro”)
oznacza gęstość.

1
1
mpowietrze v2 = ρ Avt v2
2
2
a tempo przekazywania energii kinetycznej wirującemu powietrzu
wynosi:
1
2
2 ρ Avtv

t

=

1
ρ Av3
2

Stąd też całkowite tempo, w jakim samochód traci energię, wynosi:

= 12 mav3/d +

1
2

ρAv3

(A.2)

Energia oddana hamulcom + energia oddana wirującemu powietrzu
(wzór A.2)
Obie formy rozpraszania energii są proporcjonalne do sześcianu prędkości (v3).
Zgodnie z naszym szkicem kierowca zmniejszający o połowę prędkość v obniża
zużycie energii 8-krotnie. Jeżeli przejedzie ten sam dystans, zajmie mu to dwa
razy dłużej, ale całkowite zużycie energii będzie czterokrotnie niższe.

Na co traci się więcej energii – na hamowanie, czy na przezwyciężanie
oporów powietrza? Zależy to od stosunku
(ma/d)/(ρA)

Jeżeli ten stosunek jest znacznie większy od 1 – więcej energii pochłania hamowanie. Jeżeli jest mniejszy – więcej energii pochłania wirujące powietrze.
Przekształcając ten wzór, stwierdzamy, że stosunek ten jest większy od 1, jeżeli:

ST OP

ST OP

Rys. A.4. By dowiedzieć się, czy
zużycie energii jest zdominowane
przez hamowanie czy przez
wirowanie powietrza, porównujemy
masę samochodu z masą kanału
powietrza pomiędzy przystankami.

ma > ρAd
Ad to objętość kanału powietrza zamiecionego pomiędzy jednym a drugim
przystankiem, a ρAd to masa tuby. Sytuacja jest prosta. Jeżeli masa samochodu
jest większa niż masa tuby powietrza wytworzonej pomiędzy dwoma przystankami, przeważa rozpraszanie energii typu „energia kinetyczna na hamowanie”.
Jeżeli masa samochodu jest mniejsza, przeważa dyssypacja energii związana
z wprawianiem powietrza w ruch wirowy (rys. A.4).

Określmy dystans d* pomiędzy przystankami, poniżej którego dyssypacja jest zdominowana przez hamowanie i powyżej którego jest zdominowana przez wirowanie (inaczej: zdominowana przez opór powietrza).

Fot. A.5. Moc zużywana przez
samochód jest proporcjonalna do
powierzchni jego przekroju podczas
jazdy autostradowej i do jego masy
podczas jazdy miejskiej. Zgadnij, co
pali mniej na 100 km – VW po lewej
czy statek kosmiczny?

272

O zrównoważonej energii – bez pary w gwizdek

Jeżeli powierzchnia czołowa samochodu wynosi:
Aauto = 2 m szerokości × 1,5 m wysokości = 3 m2

współczynnik oporu powietrza wynosi co = 1/3, a masa ma = 1000 kg,
wówczas ten specjalny dystans wyniesie:

d* =

ma
1000 kg
=
= 750 m
ρ co Aauto 1,3 kg/m3 × 13 × 3 m2

Tak więc rozpraszanie energii w trybie miejskim jest zdominowane
przez energię kinetyczną i hamowanie, jeżeli dystans pomiędzy przystankami jest mniejszy niż 750 m. W takiej sytuacji dobrym sposobem na
oszczędzanie energii będzie:
1. zmniejszenie masy samochodu,
2. wyposażenie go w hamowanie odzyskowe (które mniej więcej o połowę zmniejsza straty energii przy hamowaniu – patrz rozdział 20), oraz
3. wolniejsza jazda.
Jeżeli przystanki dzieli znacznie więcej niż 750 m, rozpraszanie energii
będzie zdominowane przez opór powietrza. W takiej sytuacji nieważne,
ile waży samochód. Rozpraszanie energii będzie podobne, niezależnie czy
samochód wiezie jedną osobę czy sześć. Rozpraszanie energii przez opór
powietrza można zmniejszyć poprzez:

ENERGIA NA JEDNOSTKĘ DROGI
Samochód
←→ 80 kWh/(100 km)
przy 110 km/h
Rower
←→ 2,4 kWh/(100 km)
przy 21 km/h

1. zmniejszenie współczynnika oporu powietrza samochodu,
2. zmniejszenie powierzchni przekroju poprzecznego samochodu lub

SAMOLOTY PRZY 900 KM/H

3. wolniejszą jazdę.

A380

Rzeczywiste zużycie energii samochodu określa rozpraszanie energii
z równania (A.2), pomnożone przez współczynnik związany z nieefektywnością silnika i napędu. Typowe silniki spalinowe mają sprawność około
25%. Marnuje się trzy czwarte energii chemicznej, która jest wchłaniana
przez samochód i podgrzewa silnik i chłodnicę. Zaledwie jedna czwarta
przekształca się w energię użyteczną:

całkowita moc auta ≈ 4

1
1
mav3 /d + ρ Av 3
2
2

Wypróbujmy naszą teorię, podstawiając do wzoru rzeczywiste wartości związane z podróżami autostradą. Niech: v = 110 km/h = 31 m/s
i A = coAauto = 1 m2. Energia zużyta przez silnik powinna wynieść mniej więcej:

4×

1
ρ Av 3 = 2 × 1,3 kg/m3 × 1 m2 × ( 31 m/s) 3 = 80 kW
2

Jeżeli prowadzisz samochód z tą prędkością przez godzinę dziennie, przebywasz 110 km i zużywasz 80 kWh energii dziennie. Gdybyś zamiast tego jechał
dwa razy wolniej i przez dwie godzinny dziennie, przejechałbyś ten sam dystans, ale zużył 20 kWh energii. Ta prosta teoria pozostaje w zgodzie z charakterystykami zużycia paliwa samochodów, cytowanymi w rozdziale 3. Co więcej,
teoria ta pozwala ustalić, jak ograniczyć zużycie energii w Twoim samochodzie.
Teoria ma też kilka wad, ale o tym za chwilę.

27 kWh/100 p-km

Tabela A.6. Warto pamiętać – zużycie
energii samochodów.
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Czy można wyprodukować samochód zużywający 100 razy mniej
energii i wciąż rozpędzający się do 110 km/h? Nie. Nie, jeżeli samochód
ma taki sam kształt. Na autostradzie, przy 110 km/h, energia jest pożytkowana głównie na wprawianie powietrza w ruch wirowy. Nie zmieni
tego wymiana tworzywa w samochodzie. Cudowne usprawnienia silników spalinowych mogą podnieść ich efektywność z 25% do 50%, obniżając
zużycie energii do około 40 kWh na 100 km.
Pojazdy elektryczne mają przewagę w kilku aspektach – wprawdzie
waga akumulatora (przypadająca na zmagazynowany użyteczny kWh)
jest około 25 razy większa niż w przypadku benzyny, ale za to silnik elektryczny może ważyć około 8 razy mniej niż spalinowy. Co więcej, łańcuch
konwersji energii w samochodzie elektrycznym jest znacznie bardziej efektywny – sprawność silnika elektrycznego może wynosić 90%.
Do samochodów elektrycznych powrócimy pod koniec rozdziału.

Rowery i zabawa skalowaniem
Pytanie natury rozrywkowej: „Jakie jest zużycie energii roweru w kWh
na 100 km”? Przemieszczanie się na rowerze pochłania energię z tej samej
przyczyny co w samochodzie – wprawiasz w ruch powietrze. Moglibyśmy
w równaniach zastąpić liczby samochodowe rowerowymi. Istnieje jednak
prosty trik, który pozwoli nam wysnuć wnioski dla rowerów w oparciu
o wnioski dla samochodów. Zużycie energii przez samochód na przebyty
dystans, to energia zużyta na wprawienie powietrza w ruch wirowy,

1
4 × ρ Av 3
2
dzielona przez prędkość v; stąd też:

energia na odległość = 4 ×

1
ρ Av 2
2

Cyfra „4” oznacza nieefektywność silnika; ρ to gęstość powietrza;
powierzchnia A = coAauto to efektywna powierzchnia czołowa samochodu,
a v to jego prędkość.
Możemy teraz porównać rower z samochodem, dzieląc 4 × 1⁄2ρAv2 dla
roweru przez 4 × 1⁄2ρAv2 dla samochodu. Znoszą się wszystkie ułamki i ρs,
o ile sprawność energetyczna rowerzysty napędzanego węglem (w postaci pożywienia) jest zbliżona do sprawności silnika zasilanego węglem
(w postaci benzyny). I tak jest w istocie. Stosunek wynosi:

Arowerv2rower
energia na odległość (rower) crower
= o auto
energia na odległość (auto)
co Aauto v2auto
Użyjemy teraz triku zwanego „skalowaniem”. Jeżeli wiemy, jak proporcjonalnie zmienia się zużycie energii wraz ze zmianą prędkości i powierzchni przedniej, możemy przewidzieć zużycie energii obiektów
o odmiennych prędkościach i rozmiarach. Załóżmy, że interesujący nas
stosunek powierzchni wynosi

Arower
1
=
Aauto
4

WSPÓŁCZYNNIKI OPORU POWIETRZA
SAMOCHODY
Honda Insight
Prius
Renault 25
Honda Civic (2006)
VW Polo GTi
Peugeot 206
Ford Sierra
Audi TT
Honda Civic
Citroën 2CV

0,25
0,26
0,28
0,31
0,32
0,33
0,34
0,35
0,36
0,51

Rowerzysta

0,9

Autobus dalekobieżny 0,425
SAMOLOTY

Cessna
Learjet
Boeing 747

0,027
0,022
0,031

POWIERZCHNIE OPORU (m2)
Land Rover Discovery
Volvo 740
Typowy samochód
Honda Civic
VW Polo GTi
Honda Insight

1,6
0,81
0,8
0,68
0,65
0,47

Tabela A.7. Współczynniki oporu
powietrza i powierzchnie oporu.
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(czterech rowerzystów może usiąść ramię w ramię na przedniej masce jednego samochodu).
Załóżmy, że rower nie ma specjalnie opływowych kształtów:

corower
1
=
coauto
1/3
Załóżmy również, że prędkość roweru wynosi 22 km/h, tak więc

vrower
1
=
vauto
5
Wówczas

energia na odległość (rower)
=
energia na odległość (auto)

=
=

corower Arower
coauto Aauto
3
×
4
3
100

1
5

vrower 2
vauto

2

A zatem rowerzysta przy prędkości 21 km/h pożytkuje na kilometr około 3%
energii zużytej przez samochód wiozący autostradą tylko kierowcę – około
2,4 kWh na 100 km.

Szukasz pojazdu, który wykorzysta paliwo 30 razy efektywniej niż samochód? Nic prostszego – przesiądź się na rower.

A co z oporem toczenia?
Jak dotychczas kompletnie zignorowaliśmy energię zużywaną przez opony
i łożyska, przejawiającą się w hałasie kół na asfalcie, ścieraniu gumy z opon
i drżeniu ziemi pod ciężarem samochodu. Wszystkie te formy zużycia
energii noszą wspólne miano oporu toczenia. W standardowym modelu
oporu toczenia siła oporu toczenia jest wprost proporcjonalna do wagi pojazdu niezależnie od prędkości. Współczynnik proporcjonalności nazywany jest współczynnikiem oporu toczenia Cot. W tabeli A.8 podajemy kilka
typowych wartości.
Współczynnik oporu toczenia samochodu wynosi około 0,01. Pokonywać opór toczenia to tak, jakby stale wjeżdżać na wzgórze o 1-stopniowym
nachyleniu. Stąd też tarcie toczne wynosi około 100 newtonów na tonę niezależnie od prędkości. Możesz się o tym przekonać popychając przeciętny
jednotonowy samochód po płaskiej drodze. Kiedy już ruszy, utrzymasz go
w ruchu jedną ręką (100 newtonów waży tyle ile 100 jabłek). Tak więc przy

koło

Cot

pociąg (stal na stali)
opona roweru
opony ciężarówki
opony samochodu

0,002
0,005
0,007
0,010

Tabela A.8. Opór toczenia to masa pomnożona przez współczynnik oporu
toczenia Cot. Na opór toczenia składa się siła wynikająca z uginania się kół,
straty związane z tarciem w łożyskach, trzęsieniem i wibracjami zarówno drogi,
jak i pojazdu (włączając energię absorbowaną przez amortyzatory pojazdu)
i ślizganie się kół na drodze lub szynach. Współczynnik oporu toczenia zależy od
jakości drogi, materiału, z jakiego zrobione jest koło i temperatury. Podane liczby
dotyczą dróg gładkich. [2bhu35]
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Zużycie energii (kWh/100 km)
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Rys. A.9. Prosta teoria zużycia
energii przez samochód (energia
na jednostkę drogi) przy stałej
prędkości.
Założenia: silnik pojazdu zużywa
energię ze sprawnością 0,25
niezależnie od prędkości;
coAauto = 1 m2
mauto = 1000 kg i Cot = 0,01
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Rys. A.10. Prosta teoria zużycia
energii przez rowerzystę (energia
na jednostkę drogi). Pionowa oś to
zużycie energii w kWh na 100 km.
Założenia: silnik roweru (to Ty!)
zużywa energię ze sprawnością 0,25;
powierzchnia oporu rowerzysty
wynosi 0,75 m2; masa rowerzysty
i roweru łącznie wynosi 90 kg
a Cot = 0,005

prędkości 31 m/s (110 km/h) moc niezbędna do przezwyciężenia oporu
toczenia przez jednotonowy samochód wynosi
siła × prędkość = (100 newtonów) × (31 m/s) = 3100 W

co wymaga przy sprawności silnika rzędu 25% zasilenia go mocą 12 kW.
Tymczasem moc konieczną do przezwyciężenia oporu powietrza oszacowaliśmy na 80 kW (str. 256). Wynika stąd, że przy dużej prędkości około
15% energii trzeba przeznaczyć na przezwyciężenie oporu toczenia.
Rys. A.9 ilustruje teorię zużycia paliwa (energia na jednostkę odległości)
jako funkcję prędkości (dla jazdy ze stałą prędkością) po uwzględnieniu
oporu powietrza i oporu toczenia.
Prędkość, przy której opór toczenia równa się oporowi powietrza samochodu, wynika z równania

Cot ma g =

1
ρ co Av2
2

czyli

v=

Rowery

2

2
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1,5

rza

iet

1
ór
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w
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prędkość (km/h)

Zużycie energii (kWh/100 pkm)

7

100

Cot ma g
= 13 m/s = 58 km/h
ρ co A

W przypadku rowerów (m = 90 kg, A= 0,75 m2) przeskok od pedałowania zdominowanego przez opór toczenia do pedałowania zdominowanego
przez opór powietrza ma miejsce przy prędkości około 12 km/h. Przy stałej
prędkości 20 km/h jazda na rowerze pochłania około 2,2 kWh na 100 km.
Przyjmując pozycję aerodynamiczną, możemy zmniejszyć powierzchnię
oporu i ograniczyć zużycie energii do około 1,6 kWh na 100 km.
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Rys. A.11. Prosta teoria zużycia
energii pociągu (na pasażera) dla
pociągu z ośmioma wagonami
wiozącego 584 osób. Pionowa oś
to zużycie energii w kWh na 100
pasażerokilometrów.
Założenia: silnik pociągu zużywa
energię ze sprawnością 0,90;
coApociąg = 11 m2;
mpociąg = 400 000 kg i Cot = 0,002
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W przypadku pociągu z ośmioma wagonami, pokazanego na fot. 20.4
(m = 400 000 kg, A = 11 m2) prędkość, przy której opór powietrza przewyższa opór toczenia, wynosi:

80

v = 33 m/s = 119 km/h

Dla pociągu z jednym wagonem (m = 50 000 kg, A = 11 m2) prędkość, przy
której opór powietrza przewyższa opór toczenia, wynosi:
v = 12 m/s = 42 km/h

Zużycie energii (kWh/100 km)
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Zależność mocy od prędkości

Samochody elektryczne – czy zasięg jest problemem?
Często słyszy się, że zasięg samochodów elektrycznych jest niewystarczający. Zwolennicy samochodów elektrycznych twierdzą: „To nie problem,
możemy zwiększyć liczbę akumulatorów”. I mają rację, ale trzeba zbadać,
jak te dodatkowe akumulatory przełożą się na zużycie energii. Odpowiedź w dużym stopniu zależy od gęstości energetycznej akumulatorów
– w przypadku gęstości energetycznej 40 Wh/kg (typowej dla baterii ołowiowo-kwasowych) trudno będzie zwiększyć zasięg powyżej 200 lub 300
km; jednak dla gęstości energetycznej 120 Wh/kg (typowej dla różnego rodzaju baterii litowych) łatwo osiągnąć zasięg 500 km.
Załóżmy, że waga pojazdu i podróżnych wynosi 740 kg, bez akumulatorów. Stopniowo dodamy 100 kg, 200 kg, 500 kg, a może i 1000 kg akumulatorów. Załóżmy typową prędkość rzędu 50 km/h; powierzchnię oporu
0,8 m2; opór toczenia 0,01; odległość między przystankami 500 m sprawność
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Rys. A.12. Zużycie paliwa
w dzisiejszych samochodach nie
zmienia się wraz z kwadratem
prędkości. Dane dla Priusa pochodzą
od B. Z. Wilsona; dane dla BMW – od
Phila C. Stuarta. Łagodna krzywa
ilustruje, jak wyglądałaby krzywa
kwadratu prędkości przy założeniu
powierzchni oporu 0,6 m2.
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Kiedy mówię, że zmniejszenie prędkości o połowę powinno obniżyć zużycie energii (w litrach na 100 km) do jednej czwartej obecnego zużycia, nie
wszyscy mi wierzą. Argumentują: większość silników ma optymalną prędkość obrotową i wybór biegów determinuje zakres prędkości, przy których
silnik pracuje z maksymalną sprawnością. Jeżeli ograniczenie prędkości
o połowę sprawi, że spadnie ona poniżej zaprojektowanego zakresu,
zużycie paliwa wcale nie musi spaść aż czterokrotnie. Poczyniłem ciche
założenie, że sprawność silnika jest taka sama dla wszystkich prędkości
i ładunków, stąd mój wniosek, że zawsze warto jeździć wolniej (w kategoriach litrów na 100 km). Jeżeli jednak sprawność silnika spada przy niższych prędkościach, wówczas najbardziej efektywna paliwowo prędkość
byłaby kompromisem pomiędzy wolną jazdą a utrzymaniem sprawności
silnika. Na przykład w BMW 318ti z rys. A.12 prędkość optymalna wyniesie
jakieś 60 km/h. Gdyby jednak społeczeństwo chciało ograniczenia prędkości pojazdów, nic nie stoi na przeszkodzie, by zaprojektować takie silniki
i biegi, by maksymalna sprawność silnika przypada na właściwą prędkość.
Kolejnym dowodem na to, że wymagana moc rzeczywiście rośnie z sześcianem prędkości, jest rys. A.13 ilustrujący moc silnika w stosunku do
prędkości maksymalnej wybranych modeli samochodów. Linia pokazuje
związek „moc proporcjonalna do v3”.
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Rys. A.13. Moc samochodów
(kW) w stosunku do ich prędkości
maksymalnej (km/h). Obie
skale logarytmiczne. Moc rośnie
z sześcianem prędkości. Dwa
razy szybsza jazda wymaga
ośmiokrotnego wzrostu mocy silnika.
Na podstawie: Tennekes (1997).
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Numer strony:
273 Typowe silniki spalinowe mają sprawność około 25%. Encarta [6by8x] stwierdza:
„Sprawności dobrego nowoczesnego silnika pracującego w cyklu Otto wahają
się pomiędzy 20 a 25%”. Silnik benzynowy Toyoty Prius, uważanej za jeden
z najbardziej efektywnych energetycznie samochodów, pracuje w cyklu Atkinsona, nie w cyklu Otto. Szczytowa moc wyjściowa wynosi 52 kW, a sprawność
wynosi 34% przy mocy 10 kW. [348whs]. Najbardziej efektywny silnik dieslowski
ma sprawność 52%, ale nie nadaje się do samochodów, bo waży 2300 ton. Silnik
diesla z turbodoładowaniem Wartsila–Sulzer RTA96-C (fot. A.15) jest przeznaczony dla kontenerowców i ma moc wyjściową 80 MW.
–
Hamowanie odzyskowe mniej więcej o połowę zmniejsza straty energii przy hamowaniu. – Źródło: E4tech (2007).
–
Silnik elektryczny może ważyć około 8 razy mniej niż spalinowy.
Czterosuwowy silnik benzynowy ma stosunek mocy do masy około 0,75 kW/
kg. Najlepsze silniki elektryczne mają sprawność rzędu 90% i stosunek mocy
do masy 6 kW/kg. Stąd też zastąpienie 75-kilowatowego silnika benzynowego
75-kilowatowym silnikiem elektrycznym pozwala oszczędzić na wadze 85 kg.
Niestety stosunek mocy do masy akumulatorów wynosi około 1 kW na kg. Co
pojazd elektryczny zyskuje na silniku, traci na akumulatorach.
274 Silnik roweru zużywa energię ze sprawnością 0,25. To i inne założenia odnośnie jazdy rowerem znajdują potwierdzenie u di Prampero i innych (1979).
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silnika 85%. Zakładamy, że w trakcie hamowania i ruszania hamowanie odzyskowe przejmuje połowę energii kinetycznej samochodu i że samochód
pobiera prąd z sieci ze sprawnością 85%. Rys. A.14 pokazuje koszty energetyczne samochodu w odniesieniu do zasięgu przy różnej wadze akumulatorów. Wyższa krzywa pokazuje wyniki dla baterii o gęstości energetycznej
40 Wh/kg (przestarzałe baterie ołowiowo-kwasowe). Zwiększanie zasięgu
osiąga granicę przy około 500 km. By zbliżyć się do tego maksymalnego
zasięgu, musimy zainstalować komicznie wielkie akumulatory – np. dla
zasięgu 400 km potrzeba 2000 kg akumulatorów, a koszt energetyczny wynosi ponad 25 kWh na 100 km. Jeżeli wystarczy nam zasięg 180 km, wystarczy 500 kg akumulatorów. Sprawa ma się dużo lepiej, kiedy przestawimy
się na lżejsze akumulatory litowo-jonowe. Przy gęstości energetycznej 120
Wh/kg samochody elektryczne z 500 kg akumulatorów mogą z łatwością
osiągnąć zasięg 500 km. Koszt energetyczny wyniesie około 13 kWh na 100
km.
Wydaje się więc, że problem zasięgu zniknął z nastaniem nowoczesnych
akumulatorów. Akumulatory mogłyby być jeszcze lepsze, ale gęstość energetyczna 120 Wh na kg jest satysfakcjonująca, o ile nie przeszkadza nam, że
akumulatory ważą pół tony.
Jak sądzę, wielu ludziom wystarczy zasięg 300 km, do czego wystarczy 250 kg akumulatorów. Gdyby te akumulatory podzielić na dziesięć
25-kilogramowych modułów, ładowanych oddzielnie, wówczas użytkownik mógłby zakładać w samochodzie jedynie cztery z dziesięciu modułów
w trakcie codziennych podróży (100 kg daje zasięg 140 km) i dokładać dodatkowe sześć na stacji ładowania akumulatorów, kiedy wybiera się w dalszą
podróż. W trakcie dalekich podróży stawałby na stacji wymiany akumulatorów mniej więcej co 300 km.
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Rys. A.14. Teoria zasięgu samochodów
elektrycznych (oś pozioma) i koszty
energetyczne (oś pionowa) jako
funkcja wagi akumulatorów dla
dwóch technologii akumulatorów.
Samochód wyposażony w 500 kg
starych baterii o gęstości energetycznej
40 Wh na kg ma zasięg 180 km.
W przypadku ważących tyle samo
nowoczesnych akumulatorów,
dostarczających 120 Wh na kg
samochód elektryczny ma zasięg
ponad 500 km. Oba samochody będą
miały koszt energetyczny rzędu
13 kWh na 100 km. Sprawność
ładowania akumulatorów wynosi 85%.

278

O zrównoważonej energii – bez pary w gwizdek

Powierzchnia oporu rowerzysty w pozycji wyścigowej wynosi coA = 0,3 m2.
Opór toczenia rowerzysty w trakcie jazdy wyścigowej (waga całkowita 73 kg)
wynosi 3,2 N.
276 Rys. A.12.
Dane dotyczące Priusa pochodzą od B. Z. Wilsona [home.hiwaay.net/~bzwilson/
prius/]. Dane dotyczące BMW – od Phila C. Stuarta
[www.randomuseless.info/318ti/economy.html].

Zalecana literatura: Gabrielli i von Kármán (1950).
Fot. A.15. 14-cylindrowy,
dwusuwowy silnik diesla WartsilaSulzer RTA96-C. Długość 27 m,
wysokość 13,5 m.
www.wartsila.com

