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Апстракт
Целта на овој дипломски труд е презентирање и појаснување на
енергетските извори кои се користат во електричните и хибридно
електричните возила заедно со нивните предности и недостатоци. Во
трудот е обработена архитектурата на електричните и хибридно
електричните возила. Обработени се сериските, паралелните , сериско
– паралелните, комплексните и дизел хибридите. Објаснети се главните
поими кои ја опишуваат работата на електричните и хибридните
возила какви што се, коефициент на хибридизација, рекуперативно
кочење, струјни и напонски инвертори, ултра кондензатори, полначи на
батерии, и типови на батерии. Еден од начините на напојување кој се
почесто почнува да се применува во хибридните електрични возила се
горивните ќелии. Обработени се повеќе типови на горивни ќелии, а
согласно нивните предности и недостатоци наведено е кои од нив се
соодветни за напојување на хибридно електрично возила. На крајот на
дипломскиот труд опишан е начинот на користење на замаец како
енергетски извор за напојување на хибридно електричните возила.

Клучни зборови: електрично возило, хибридно електрично возило, мотор со
внатрешно согорување, електричен мотор, батерии, горивни ќелии
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1. Вовед
Автомобилите претрпеле безбројни подобрувања од нивното прво појавување до
денес. Подобрувањата се сеуште доминантно во насока на дизајнот, но исто така
и на перформансите. Тековно се придава најголема важност за зголемување на
ефикасноста на горивото и намалување на емисиите на штетни гасови. Поради
ова се повеќе се применуваат хибридни електрични возила. Хибридно електрично
возило е секое возило кое се состои од комбинација на електричен мотор и мотор
со внатрешно согорување. Предноста на хибридните електрични возила е тоа што
ги искористуваат двата типа на напојување и фактот дека во повеќе од ситуациите
нема потреба од многу голема моќност и голем вртлив момент. Ова значи дека
мали и помалку моќни мотори се погодни за повеќето услови. Таквите мотори се
по ефикасни од поголемите мотори поради помала маса на возилото и помалото
внатрешно триење. Недостаток на моторите со внатрешно согорување (големи и
мали мотори) е тоа што се помалку ефикасни при помали брзини, а ефикасноста
се зголемува правопропорционално со брзината. Ова е причината поради која
електричните мотори се вградуваат во возилата. Електричните мотори создаваат
голем вртлив момент кој го придвижува возилото од мирување при мала брзина.
Оваа карактеристика покажува дека моторите можат да бидат искористени за да
создадат почетно придвижување на возилото и кога веќе возилото се движи
моторот може да ја преземе улогата на главен извор на енергија и при тоа се
возилото се движи во опсег на брзина со која се постигнува максимална
ефикасност и со тоа се намалуваат емисиите на штетни гасови и се зголемува
ефикасноста на горивото.
Двата главни видови на хибридни автомобили се сериски и паралелни. Сериските
хибриди користат само електричен мотор или мотори кои ќе произведат енергија
за да ги придвижат тркалата и помошен мотор со внатрешно согорување чија
улога е да ја одржува батеријата во наполнета состојба. Вообичаено за ова е
потребно еден голем мотор или повеќе мали мотори за да се постигнат
перформансите на конвенционално возило. Паралелните хибриди се способни да
ги користат и двата извора на напојување во исто време за да го придвижат
возилото, а притоа може да се користи мотор кој е помал за разлика од сериските
хибриди и стандардните автомобили. Сериските хибридни возила се способни да
работат користејќи електричен мотор кој ќе произведува движење или само мотор
со внатрешно согорување, во случај кога електричниот моторот работи како
генератор за да ја полни батеријата. Ако двата извора на напојување имаат
способност да работат заедно кога е потребно, перформансите се совпаѓаат со
оние на стандардното возило или се надминати со помали и поефикасни
компоненти.

7

2. Хибридни и електрични возила
Хибридните електрични возила (ХЕВ) се комбинација од стандардно возило
со внатрешно согорување и електрично возило. Ги користат и двата извори
за погон на возилото.
2.1. Архитектура на ХЕВ
Двата извори за напојување можат да бидат поврзани во серија или во паралела
од гледната точна на протокот на енергијата. Кога моторот со внатрешно
согорување (ВС) и електричниот мотор се поврзани во серија, сериското
хибридно електрично возило добива механичка енергија на тркалата само од
електричниот мотор. Кога моторот со внатрешно согорување и електричниот
мотор се поврзани паралелно, паралелното хибридно електрично возило добива
механичка енергија на тркалата и од двата извори т.е. од моторот со внатрешно
согорување и од електричниот мотор. На Слика 1 се прикажани три видови на
возила.

(а)

(б)

(в)

Слика 1. (а) конвенционално возило, (б) хибридно возило, (в) Електрично возило
со батерија
Во хибридното електрично возило, течното гориво и натаму е извор на енергија.
Моторот со внатрешно согорување е главниот претворач на енергија што ја
произведува целосната енергија за возилото. Електричниот мотор ја зголемува
ефикасноста на системот и ја намалува потрошувачката на гориво со враќање на
кинетичката енергија за време на кочење на возилото, и го прилагодува
работењето на моторот со внатрешно согорување за време на нормално возење
со тоа што ги приспособува брзината и вртливиот момент на моторот. Моторот со
внатрешно согорување го снабдува возилото со продолжен опсег на возење и со
тоа ги избегнува негативните страни на класично електрично возило.
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Во хибридното електрично возило со приклучок (plug-in) како додаток на течното
гориво што е достапно во возилото, има и складирана енергија која се наоѓа во
батеријата, која може повторно да се наполни од електричната мрежа. Заради тоа
користењето на гориво може уште повеќе да се намали.
Во сериското хибридно електрично возило или plug-in хибридното електрично
возило, моторот со внатрешно согорување придвижува генератор (се мисли на
комбинацијата мотор со внатрешно согорување и генератор). Моторот со
внатрешно согорување ја претвора енергијата од течното гориво во механичка
енергија и генераторот ја претвора механичката енергија на моторот во
електрична. Електричниот мотор ќе го придвижи возилото со употреба на
електрична енергија која е генерирана од комбинацијата мотор со внатрешно
согорување и генератор. Овој електричен мотор исто така се употребува за да ја
искористи кинетичката енергија добиена за време на кочењето. Батериите се
сместени помеѓу генераторот и електричниот мотор за да спречи контактот на
електричната енергија помеѓу комбинацијата мотор со внатрешно согорување и
генератор и моторот.
Кај паралелно хибридно електрично возило или кај plug-in хибридното електрично
возило, возилото со внатрешно согорување и електричниот мотор се споени на
заедничка оска преку механички спој, како што се спојката (куплунгот), менувачот,
каишите или ремените. Оваа паралелна конфигурација дозволува и возилото со
внатрешно согорување и електричниот мотор да го придвижуваат возилото
комбинирано или посебно. Електричниот мотор исто така се употребува за
рекуперација на енергија при кочење на возилото и за задржување на вишокот на
енергија од моторот со внатрешно согорување за време на возење без употреба
на напојување.
Хибридното електрично возило и plug-in хибридното електрично возило можат да
имаат или сериско – паралелна конфигурација или посложена конфигурација која
што содржи повеќе од еден електричен мотор. Овие конфигурации генерално
можат да ги подобрат перформансите и да придонесат за заштедата на гориво.
2.2. Сериски хибридни електрични возила
На слика 2 е прикажана конфигурација на сериско хибридно електрично возило.
Во ова сериско хибридно електрично возило, моторот со внатрешно согорување е
главен енергетски преобразувач кој ја преобразува енергијата на горивото во
механичка енергија. Механичкиот излез од моторот со внатрешно согорување е
преобразен во електрична енергија со употреба на генератор.
Електричниот мотор се придвижува со употреба на електрична енергија
генерирана од генераторот или електрична енергија која е складирана во
батериите. Електричниот мотор може да се напојува со електрична енергија
директно од моторот, од батериите или од двете. Бидејќи моторот не е поврзан со
тркалата, брзината на моторот може да биде контролирана независно од
брзината на возилото. Ова не само што ја поедноставува контролата на моторот,
туку овозможува моторот да работи со оптимална брзина и најголема заштеда на
9

гориво. Исто така овозможува флексибилност при сместување на моторот во
возилото. Во зависност од условите на работа на возилото, компонентите за погон
на сериско хибридно електрично возило можат да работат во различни
комбинации, и тоа:
-

Само со батерија: Кога батериите имаат доволно енергија, побарувачката
за енергија е многу помала, комбинацијата мотор со внатрешно согорување
и генератор е исклучена, и возилото може да биде придвижено само преку
батерии.

Слика 2. Конфигурација на сериско хибридно електрично возило
-

-

-

Со комбинирано напојување: При голема побарувачка на енергија,
комбинацијата мотор со внатрешно согорување и генератор се вклучува и
батериите исто така доведуваат енергија до електричниот мотор.
Само со мотор: За време на возење на автопат и прилично висока
побарувачка на енергија комбинацијата мотор со внатрешно согорување и
генератор е вклучена. Батеријата ниту се полни, ниту се празни. Ова
претежно се должи на фактот дека статусот на полнење на батеријата е
веќе на високо ниво, но побарувачката на енергија на возилото го
оневозможува вртењето на моторот или нема да успее да го исклучи
моторот.
Со поделба на енергијата: Кога комбинацијата мотор со внатрешно
согорување и генератор е вклучена, побарувачката на енергија е под
оптималната енергија на комбинацијата мотор со внатрешно согорување и
генератор и статусот на полнење на батеријата е низок, па така дел од
енергијата на комбинацијата мотор со внатрешно согорување и генератор
се употребува за полнење на батеријата.
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-

-

Со полнење на батеријата додека возилото мирува: Батеријата се полни
од комбинацијата мотор со внатрешно согорување и генератор без притоа
возилото да се движи.
Рекуперативно кочење: Електричниот мотор се користи како генератор за
да ја врати кинетичката енергија од кочењето како електрична енергија во
батериите

Сериското хибридно електрично возило може да биде составено на истиот начин
како што е составено стандардното возило, односно, електричниот мотор е на
местото на моторот како што е прикажано на Слика 2. Може да се направат и
други избори така што моторот ќе биде сместен во тркалата. Во овој случај, како
што е прикажано на Слика 3 и Слика 4, постојат четири електрични мотори кои се
сместени поединечно во секое тркало. Кога се користи електричен мотор посебно
за секое тркало, емисиите на штетните гасови се намалени, управувањето со
електричното возило е поедноставно и во овој случај ефикасноста на возилото
може да биде значително зголемена. Исто така возилото ја има можноста да
управува со секое тркало посебно. Предизвикот кај овој вид на возила е што секое
тркало се контролира посебно. На Слика 5 е прикажано едно тркало со вграден
електричен мотор.

Слика 3. Четири електрични мотори сместени поединечно во секое тркало
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Слика 4. Четири електрични мотори сместени поединечно во секое тркало

Слика 5. Електричен мотор сместен во тркало
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2.3.

Паралелни хибридно електрични возила

На Слика 6 е покажана конфигурација на паралелно хибридно електрично возило.
Во оваа конфигурација моторот со внатрешно согорување и електричниот мотор
паралелно можат да работат и заедно да ги снабдуваат тркалата со електрична
енергија. Моторот со внатрешно согорување и електричниот мотор се споени
преку механичката спојка. Двата видови на мотори може да доставуваат
електрична енергија заедно или посебно. Електричниот мотор може да биде
употребен како генератор за да може да ја врати кинетичката енергија која се
произведува за време на кочењето или да зачува дел од енергијата на моторот со
внатрешно согорување.

Слика 6. Конфигурација на паралелно хибридно електрично возило
На паралелното хибридно електрично возило му се потребни само два уреди за
задвижување т.е. моторот со внатрешно согорување и електричниот мотор кои
можат да бидат употребени на следните начини:
Само електричен мотор: Кога батериите имаат доволно енергија и
побарувачката за енергија во возилото е мала, тогаш моторот со внатрешно
согорување е исклучен и возилото е придвижено само од електричниот мотор и
батериите.
Комбинација од енергии: Кога побарувачката на енергија е голема, моторот со
внатрешно согорување е вклучен и електричниот мотор исто така ги снабдува
тркалата со енергија
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Само мотор со внатрешно согорување: За време на возење по автопат и
прилично голема побарувачка на енергија, моторот со внатрешно согорување
самостојно го снабдува возилото со енергија. Електричниот мотор мирува. Ова се
должи најмногу заради фактот што батериите се веќе наполнети, но
побарувачката на енергија на возилото е причината поради која што, моторот со
внатрешно согорување не се исклучува бидејќи нема да има доволно енергија од
батериите за да се движи возилото.
Стационарно полнење: Батериите се полнат кога електричниот мотор работи
како генератор кој е придвижен од моторот со внатрешно согорување без притоа
возилото да се движи
Рекуперативно кочење: Електричниот мотор се управува како генератор за да се
преобрази кинетичката енергија на возилото во електрична енергија и таа да се
зачува во батериите. Во рекуперативното кочење возможно е да работи и моторот
со внатрешно согорување за да се добие дополнителната енергија која што ќе ја
полни батеријата побрзо (се додека електричната машина е во генераторски
режим) и вртливиот момент е еднаков на влезната енергија во батеријата. Во овој
случај моторот со внатрешно согорување и електричниот мотор треба да бидат
подеднакво контролирани и координирани.

2.4.

Сериско – паралелни хибридни електрични возила

Сериско – паралелното хибридно електрично возило прикажано на Слика 7 ги
вклучува особините и на сериските и на паралелните хибридни електрични
возила. Поради тоа може да работи и како сериско и како паралелно хибридно
електрично возило. Во споредба со сериските хибридни електрични возила ,
сериско - паралелните хибридно електрични возила имаат механичка врска
помеѓу моторот и преносот, така што моторот може директно да ги придвижува
тркалата. Споредено со паралелни хибридно електрични возила, сериско –
паралелните хибридно електрични возила имаат втор електричен мотор кој пред
се служи како генератор.
Бидејќи сериско – паралелните ХЕВ може да работат и во серија и во паралела,
ефикасноста на искористување на горивото и движењето можат да бидат
оптимизирани врз основа на условите во кои работи возилото. Зголемената
слобода на контролирање ги прави сериско – паралелните ХЕВ многу популарен
избор. Меѓутоа поради зголемениот број на компоненти и комплексност, обично е
поскапо решени споредено со сериските и паралелните ХЕВ
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Слика 7. Сериско – паралелното хибридно електрично возило
2.5.

Комплексни хибридни електрични возила

Комплексните ХЕВ обично вклучуваат употреба на планетарен систем на
запчаници и повеќе електрични мотори (во случај на погон на 4/сите 4 тркала).
Еден типичен пример е систем со погон на 4 тркала реализиран преку употреба на
посебни погонски оски, како што е прикажано на Слика 8. Генераторот во овој
систем се користи за извршување на сериски операции како и управување на
условите на работа на моторот, со цел да обезбеди максимална ефикасност.
Двата електрични мотори се користат за погон на сите тркала и постигнување на
подобри перформанси при рекуперативно кочење. Исто така, тие можат да ја
зголемат контролата на стабилност на возилото и контролата на ABS системот за
кочење.

Слика 8. Комплексно хибридно електрично возило
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2.6.

Дизел хибриди

Хибридните електрични возила исто така можат да бидат конструирани слично
како дизел возилата. Сите топологии објаснети претходни, како што се сериски,
паралелни, сериско – паралелни и комплексни хибридно електрични возила,
можат да се применат кај дизел хибридно електричните возила. Поради фактот
дека дизел возилата генерално постигнуваат висок степен на искористеност на
горивото, искористеноста на горивото во хибридно дизел возило може да биде и
поголема споредено со неговата бензинска верзија.
Возилата како што се камиони за достава и автобуси имаат уникатни шаблони на
возење и релативно мала горивна економичност. Доколку се хибридизираат, овие
возила покажуваат значителна заштеда на гориво. Хибридните камиони и
автобуси можат да бидат сериски, паралелни, сериско – паралелни или
комплексно структурирани и може да користат бензин или дизел.
Дизел локомотивите се специјален тип на хибриди. Дизел локомотивата користи
дизел мотор и генератор наменет да произведува електрична енергија. Се
користат електрични мотори за придвижување на возот. Иако дизел локомотивите
може да се сметаат како сериски хибриди, во некои архитектури не постои
батерија на главен погон за складирање на енергија помеѓу комбинацијата мотор
со внатрешно согорување и генератор и електричниот мотор. Оваа специјална
конфигурација понекогаш се нарекува едноставен хибрид. Во други архитектури,
батериите се користат со цел да се намали големината на генераторот како и за
прифаќање на енергијата од рекуперативно кочење. Во овој случај батериите
може да обезбедуваат краткорочна голема јачина на струја за постигнување на
бараниот вртежен момент, без употреба на поголем генератор.
2.7.

Други пристапи за хибридизирање на возило

Покрај електрично – бензински и електрично – дизелски хибриди, постојат и други
методи кои вклучуваат други типови на енергетски складишта и погони, како што
се компримиран воздух, замаец и хидраулични системи. Типичен хидрауличен
хибрид е прикажан на Слика 9. Хидрауличните системи можат да обезбедат
голема влечна сила, но поради комплексноста на системот хидрауличните
хибриди доаѓаат предвид само за големи камиони и наменски возила каде се
неопходни чести и продолжени периоди на запирање на моторот.
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Слика 9. Хидрауличен хибрид

2.8.

Коефициент на хибридизација

Изминатите неколку години се појавени нови концепти како што се целосни
хибриди, делумни и микро хибриди. Овие концепти најчесто се поврзани со
моќноста на главниот електричен мотор во ХЕВ. На пример ако возилото содржи
прилично голем електричен мотор и соодветни батерии, истото може да се смета
за целосен хибрид. Од друга страна ако големината на електричниот мотор е
релативно мала, може да се смета за микро хибрид.
Обично целосен хибрид треба да биде способен да го движи возилото користејќи
го електричниот мотор и батериите до одредена брзина за одредено време.
Горната граница на брзината најчесто е дозволената граница на брзината во
областа на престој. Вообичаената моќност на електричниот мотор во целосно
хибридно патничко возило е околу 50-75kW.
Од друга страна, микро хибридите ја немаат способноста да го движат возилото
само со електричниот мотор. Електричниот мотор само го стартува и запира
моторот со внатрешно согорување. Вообичаената моќност на електричниот мотор
кој се користи во микро хибридите е помал од 10kW. Делумен хибрид е помеѓу
целосен и микро хибрид.
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Ефективен пристап за проценка на хибридизацијата на ХЕВ е коефициентот на
хибридизација. Кај паралелните хибриди, коефициентот е дефиниран како
односот помеѓу моќноста на електричниот мотор и вкупната моќност. Пример, ХЕВ
со електричен мотор со моќност 50kW и мотор со внатрешно согорување со 75kW
има коефициент на хибридизација од 50/(50+75)kW = 40%. Конвенционалните
бензински возила имаат 0% коефициент на хибридизација, а електричните возила
имаат 100% коефициент на хибридизација. Сериско ХЕВ исто така има 100%
коефициент на хибридизација поради фактот дека возилото може да се движи
само со електричен погон. На Слика 10 е прикажан степенот на хибридизација за
неколку возила.

Слика10. Степен на хибридизација
2.9.

Енергетски загуби

Распределување на енергијата на горивото на мотор со внатрешно
согорување при градско возење.
На Слика 11 е прикажан енергетски биланс на горивото на
конвенционално возило со мотор со внатрешно согорување при градско
возење.
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Слика 11 . Енергетски биланс на енергијата на возило со мотор со внатрешно
согорување при градско возење
Само околу 15% од енергијата на горивото се искористува за придвижување на
возилото. Остатокот од енергијата т.е. останатите 85% се загуби во моторот со
внатрешно согорување, погонската група која ги врзува моторот со тркалата и
работење на возилото во лер. Поради тоа, потенцијалот за подобрување на
ефикасноста на горивото со напредни технологии е огромен.
Загуби во моторот со внатрешно согорување, повеќе од 62% од енергијата на
горивото се губи при внатрешното согорување во моторот.
Моторите со
внатрешно согорување се многу неефикасни при конвертирање на хемиската
енергија на горивото во механичка енергија бидејќи има загуби на енергија при
триење на деловите во моторот, загуби при транспорт на воздух во и надвор од
моторот и топлински загуби. Напредните технологии на моторите со внатрешно
согорување
како што се прецизно отворање и затворање на вентилите,
турбополнењето, вбризгувањето на гориво и деактивирањето со цилиндар може
да се користат за намалување на загубите.
При градско возење (работа на возилото во празен од) загубите се околу 17%.
Исто така постојат и мали загуби околу 2.2% кои се последица на користење на
енергијата од моторот за климатизација, серво волан и бришачи за предното
стакло. Во погонската група која го поврзува моторот со тркалата постојат загуби
од околу 5.6% кои се последица на преносот на механичката енергија. Овие
загуби можат да се намалат доколку се вгради автоматски менувач. Загубите
поради отпор на воздухот се 2.6% и тие зависат од брзината на самото возило,
доколку брзината е мала загубите поради отпор на воздухот се значително
помали, но со зголемување на брзината се зголемуваат и загубите. Овие загуби
можат да се намалат околу 20-30% доколку обликот на возилото се промени.
Поради отпорот на тркалата се создаваат дополнителни загуби од 4.2%. Отпорот
при возење е мерна величина на силата потребна за тркалото да се придвижи и е
директно врзана со тежината на товарот на таа гума. Постојат различни нови
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технологии кои можат да се искористат за намалување на тој отпорот
подобрување на шарите на гумата и промена на материјалите кои се користат на
појасот на гумата и допирната . За возила со патници намалувањето на
отпорноста при тркалање од 5-7% значи подобра ефикасност на горивото за 1%.
Како и да е, овие подобрувања мора да се балансираат според влечата,
издржливоста и бучавата [5]. Последниот тип на загуби настануваат поради
надминување на инерцијата и загуби при кочење на возилото. За да може
возилото да се движи нанапред треба да се произведе доволно енергија за да се
надмине инерцијата на возилото, која директно зависи од тежината на самото
возило. Колку е полесно возилото, толку помалку енергија е потребна за да се
движи. Тежината на возилата може да биде намалена доколку се користат лесни
материјали (на пример, автоматскиот рачен менувач тежи помалку од
конвенционалниот менувач). На Слика 12 е прикажан енергетски биланс на возило
со мотор на внатрешно согорување кога се движи на отворен пат.

Слика 12. Енергетски биланс на возило со мотор на внатрешно согорување кога
се движи на отворен пат

На Слика 13 е прикажан енергетски биланс на електрично возило при градско
возење.
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Слика 13. енергетски биланс на електрично возило при градско возење

2.10. Ефикасност од изворот до тркалата
На Слика 14 е прикажана ефикасноста од изворот до тркалата, а воедно
направена е и споредба на две возила т.е. споредба на возило со мотор со
внатрешно согорување и електрично возило.

Слика 14. Ефикасноста од изворот до тркалата
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Од Слика 14 може да се воочи дека вкупната ефикасност од “Изворот до
тркалото” е поголема кај електричното возило, и покрај помалата
ефикасност на системот за производство на електрична енергија.
3. Зошто електрични возила?
Иако во последно време луѓето зборуваат се повеќе за хибридните електрични
возила, системот на кој што овие возила се базирани е многу комплексен поради
двата начини на придвижување. Целосно електрично возило е релативно
поедноставно бидејќи користи само еден извор на енергија т.е. батерија или
можеби горивни ќелии. Така, придвижувањето се извршува со електричен мотор и
нема потреба од мотор со внатрешно согорување. Ако овој мотор не постои,
тогаш возилото нема потреба од горивни вбризгувачи, разни комплицирани
моторни контролери и останати периферии поврзани со моторот и менувачот на
брзини. Кога бројот на делови е намален и системот е поедноставен, истиот ќе
биде и понадежен.
Дополнително, електричното возило е практично без емисии (не произведува
штетни гасови ) и е многу тивко. Всушност толку е тивко што конструкторите
имаат идеја да вградат вештачка бучава за да може да се слушне возилото, што е
многу битен момент кога е во прашање безбедноста во сообраќајот. Треба да се
има предвид дека ако батеријата или горивната ќелија како технологии се зрели,
тогаш воопшто нема да има потреба од постоењето на ХЕВ. Очигледно
електричните возила се на сечија листа со желби и може да се сметаат како точка
на кулминација на автомобилската индустрија.
Од техничка гледна точка електричните возила имаат и други позитивни страни.
Кај моторите со внатрешно согорување, кои се со клипови, произведената влечна
сила има пулсирачка (пулсаторна) природа. Замаецот помага да се изедначи
силата која што инаку би предизвикала вибрации. Кај електричните возила
моторот може да произведе изедначена сила и сосема е изводливо да се
изостави замаецот при што се заштедува на материјал и производни трошоци, а
дополнително се намалува и тежината. Најпосле, ефикасноста на моторите со
внатрешно согорување е многу мала. Самиот мотор има околу 30-37% ефикасност
кога работи со бензин и 40% ако работи со дизел гориво, но додека силата се
пренесе до тркалата ефикасноста се намалува на 5-10%. Од друга страна
ефикасноста на електричниот мотор е многу висока, може да достигне и до 90%.
Батериите и енергетската електроника која што го напојува моторот исто така
имаат висока ефикасност. Секоја од овие компоненти има ефикасност и до 90%,
додека енергијата од батеријата да ја напушти осовината од моторот,
ефикасноста паѓа на околу 70%. Ова е се уште значително поголемо од
ефикасноста на моторите со внатрешно согорување.
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3.1. Рекуперативно кочење
Рекуперативното кочење на двете топологии, со и без DC-DC конвертор, исто така
е различно. Во топологијата каде не постои конвертор, еднонасочниот напон ќе се
промени при промена на режимот од движење во кочење. Пример, ако моторот е
во движење и има моќност од 50kW, а внатрешниот напон од батеријата е 400V со
0,5 оми внатрешен отпор, тогаш струјата во батеријата е 150V, а напонот на
еднонасочната енергија е 322V. Ако моторот се префрли во режим на кочење со
50kW, тогаш струјата од батеријата е 110A, а еднонасочниот напон е 455V. Оваа
значителна промена ќе направи управувањето на моторот, пример векторското
управување да биде многу отежнато.
Од друга страна во систем кој содржи DC-DC конвертор помеѓу моторот или
инверторот и батериите, еднонасочниот напон може да се одржува на константна
вредност. Од тука справувањето со транзицијата помеѓу движење и кочење е
многу полесно.
3.2. Напонски инвертор
Напонски инвертори се користат во хибридните возила за управување со
електричните мотори и генератори. На Слика 15 е прикажано електричното коло
на напонски инвертор за контрола на асинхрон мотор, синхрон мотор со
перманентни магнети и мотор со перманентни магнети, но без четкички.
Прекинувачите се обично биполарни транзистори за високи напони (IGBT), MOSFET’s или хибридни конфигурации за ниски напони.

Слика 15. Електричното коло на напонски инвертор
Излезот од напонските инвертори е контролиран преку широчинско импулсна
модулација со која се произведуваат синусоидален напон. Во вакви преклопни
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шеми постојат одредени хармоници. Се користи висока фреквенција за
прекинување со цел основната фреквенција да се оддалечи од хармониците.
3.3.

Струен инвертор

На Слика 16 е прикажана шема на струен инвертор. Струјниот инвертор работи на
исти начин како и напонскиот инвертор, со тоа што на влез е поврзан со струен
извор. На страната на наизменичната струја може да бидат потребни три мали
калеми за филтрирање (насочување) на струјата.

Слика 16. Струен инвертор

3.4.

Изолиран двонасочен DC-DC конвертор

Во некои случаи галванска изолација помеѓу батеријата и полначот е неопходна
или барем пожелна. Слика 17 прикажува целосен изолиран мостен двонасочен
DC-DC конвертор.
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Слика 17. Целосно изолиран мостен двонасочен DC-DC конвертор.
На слика 17, напонот кој го дава примарниот инвертор е со фреквенција од 2050kHz, со коефициент на активност 50%. Излезот од примарот е правоаголен
сигнал на напон кој се донесува на примарните намотки на трансформатор кој е
со изолирано јадро. Поради обликот на примарниот напон и секундарниот напон
ќе биде правоаголен. Во случај ако не е донесен сигнал за управување на гејтот
на транзисторите, исправувањето ќе се одвива преку бајпас диодите. Излезниот
напон ќе се менува во зависност од условите на отпорот и примарниот напон.
3.5.

Полначи на електрични и plug-in хибридни електрични возила

Системот за полнење на батеријата е круцијален дел од електричните и plug-in
хибридните електрични возила. Ефикасноста, брзината на полнење и цената на
такви полначи е од големо значење за комерцијализацијата на plug-in ХЕВ.
Постојат многу различни топологии кои се однесуваат на батериските полначи.
Повеќето полначи е неопходно да бидат изолирани од наизменичната електрична
мрежа , поради безбедносните побарувања и стандарди. Во некои случаи
двонасочен проток е неопходен за реализација на поврзување на возилото со
мрежата.
Истражувањето спроведено од американскиот институт за истражувања со
електрична енергија [3], покажа дека 78% од американската популација вози по
64km или помалку во текот на денот. Според тоа, ако PHEV е способно да вози по
64km, тогаш ќе може значително да се намали употребата на бензин за патнички
возила. За типично патничко возило просечната потрошувачка на енергија е околу
150-300 Wh на милја. За да се постигнат 40 милји возење, соодветна е батерија
која содржи 6-12kWh корисна енергија. Во моментов литиум – јон батериите се
сметаа како единствено можно решение за PHEV. За да се постигне безбедна и
надежна работа и да се одржи животниот циклус и исправноста на батериите во
PHEV, вообичаената достапна енергија од литиум – јон батериите е околу 60-70%
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од номиналниот капацитет. Според тоа, 10-16kWh литиум - јон батерија е многу
вообичаена во повеќето PHEV кои се развиваат.
Батериите во PHEV треба да се полнат од мрежата преку вграден или
дополнителен полнач. Ваквите приватни возила ќе се полнат во домот или на
јавно достапни места преку 110 или 220 V наизменичен напон. За да може
возилото да биде спремно за употреба до следното утро, батеријата мора да биде
целосно наполнета за прифатлив временски период, 2-8 часа.
Во изминатите неколку декади се развиени различни кола за полнење за различни
намени, како што се лаптопи, преносни електроники и непрекинати доводи на
електрична енергија. Изолацијата е една од основните потреби кога е во прашање
безбедноста кај батериските полначи. Струјата на полнење обично е
контролирана преку непрекинат тек на повратни информации за важни батериски
параметри како што се напонот на батеријата, степенот на наполнетост,
температурата и слично. Кога зборуваме за системи за еднонасочно полнење,
полначите базирани на двонасочни и еднонасочни конвертор се типични примери
за нисконапонска примена. Двете топологии имаат потреба од само еден активен
прекинувач. Сепак, двонасочните и еднонасочните конвертори ги пропуштаат
високонапонските пикови кога складираната енергија во индуктивноста на
трансформаторот започнува да се намалува во моментот на исклучување. Според
тоа, при работа со големи моќности потребно е коло за филтрирање на напонот.
Независно на ограничувањата, двонасочните и еднонасочните конвертори се
користат во plug-in хибридно електричните возила.
Полначите што се базирани на полубранов и целобранов еднонасочен DC –DC
конвертор се најпогодна алтернатива во однос на полначите базирани на
двонасочните и еднонасочните конвертори. Магнетизирањето на изолациониот
трансформатор во полубранова изведба е двонасочен, поради тоа колото за
демагнетизирање е елиминирано. Индуктивноста на трансформаторот е главниот
параметар при преносот на енергија. Начинот на функционирање на целобранот
DC – DC конвертор е сличен на начинот на функционирање на полубранов
конвертор. Електричниот отпор на полупроводниците во полубрановиот или
целобранов конвертор е значително намален. Широчинското импулсно
управување е едноставно за имплементирање во полубранов и целобранот
конвертор. Негативната страна на овие конвертори е зголемениот број на
полупроводничките прекинувачи.

Слика 18. Еднонасочен PHEV полнач на батерии
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Резонантните конвертори исто така можат да бидат употребени како полначи за
батерии со многу ниска цена. Освен тоа, резонантните полначи вообичаено
обезбедуваат пулсирачка струја на полнење, наместо полнењето да биде со
константна струја и константен напон.
Се уште нема доволни знаења за влијанието што го има полнењето со пулсирачка
струја во однос на капацитетот на батеријата и нејзиниот животен век.
На Слика 18 е прикажан изгледот на еднонасочен PHEV полнач на батерии.
Се состои од пред исправувач, коректор на факторот на моќност, и изолирана DC
–DC фаза.

4. Енергетски извори во електрични и хибридно електрични возила
4.1 Батерии
Типична батерија се состои од две или повеќе електрохемиски ќелии споени
заедно. Батеријата ја конвертира складираната хемиска енергија во електрична
енергија. Една батериска ќелија е направена од негативна електрода и позитивна
електрода споени преку електролит. Хемиската реакција помеѓу електродите и
електролитот генерира електрична енергија.

4.1.1. Оловно киселински батерии
Оловно киселинските батерии се најстариот тип батерии кои се употребуваат во
возила. Негативната електрода на батеријата содржи олово, додека позитивните
плочки имаат оловен диоксид како активен материјал во наполнета состојба. На
Слика 19 се прикажани составните делови на една оловно киселинска батерија.
Електродите се потопени во електролит од сулфурна киселина. Кога се празни,
оловото од негативните електроди и оловниот диоксид од позитивните електроди
реагира со сулфурната киселина. На електродите се формира оловен сулфат се
формира на електродите и електролитниот раствор ја губи сулфурната киселина и
се претвора во вода. За време на оваа хемиска реакција се ослободува енергија,
а за обратна реакција потребно е да се додаде енергија во системот. Реакцијата е
прикажана со израз (1)

Pb + PbO2 + 2 H 2 SO4 ¨Æ 2 PbSO4 + 2 H 2O

(1)
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Слика 19. Составни делови на оловно – киселинска батерија
Повеќето возила со мотор со внатрешно согорување користат SLI (start, lighting
and ignition) батерии што е и најзрела технологија во областа на батерии за
електрични возила, а и цените се најниски. Сепак нивната специфична енергија е
исто така ниска споредена со останатите достапни технологии. Типична оловно
киселинска батерија за електрично возила има специфична енергија од околу
35Wh/kg и специфична моќност од околу 250W/kg. Бројот на циклуси на полнење
кој може да го достигнат во работниот век е 100. Причината за краткиот работен
век на SLI батериите е корозијата на активниот материјал на позитивните плочки.
Еден од начините за да се намали корозијата на батериските плочки е со
механичка компресија. Понапредните батерии кои се регулираат со вентил може
да достигна до 800 циклуси, додека при компресија реализирана со цевчести
позитивни електроди може да достигне и до 1500 циклуси. Полнењето и
празнењето на батериите се одвива бавно и не е погодно за електрично возило
кое работи само на батерии.
Оловно киселинските батерии регулирани со вентил се многу посоодветни за брзо
полнење. Овие батерии можат да се наполнат за неколку минути.
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4.1.2. Батерии со никел метален хидрид
Постојат четири типови батерии базирани на никел кои користат никел во
позитивната електрода од батеријата: никел – железни, никел – цинкови, никел –
кадмиумски, никел – метал хидридни. Никол – цинковните и никел – железните не
се сметаат за опција за користење во електрични возила поради нивниот краток
работен век и мала специфична моќност. Никел – кадмиумските се најзрела
технологија од батериите базирани на кадмиум. Овие имаат слични
спецификации споредено со никел – метал хидридните батерии. Предноста на
никел – метал хидридните батерии е што не користат кадмиум и според тоа се по
еколошки. Батериите кои се сметаат како добар избор за електрични возило
напојувано само од батерии се никел – метал хидридните. Овие батерии користат
водород апсорбиран во метален хидрид на позитивната електрода. Никел –
оксихидроксидот се претвора во никел – хидроксид за време на празнење. На
негативната електрода водородот се испушта од металот произведувајќи вода и
електрони за време на празнењето. Реакцијата е прикажана со израз (2)

MH + NiOOH ¨Æ M + Ni(OH )2

(2)

На Слика 20 е прикажана батерија со никел метален хидрид. Никел – метал
хидридните батерии бележат брз развој од нивното претставување во 1991. Тие
се користат во хибридни електрични возила како Хонда цивик хибридот и Тојота
приус, поради нивната специфична моќност. Моќноста се зголемува од помалку
од 200W/kg во раните 90-ти до 1200W/kg комерцијално достапни и 2000W/kg на
производствено ниво. Работниот век на овие батерии може да биде и до 3000
циклуси ако батеријата користи од 20-80% од сопствениот капацитет. Бројот од
длабоки циклуси што можат да се постигнат денес се над 1000 циклуси.
Оваа технологијата ќе биде доминантна во областа на батерии за хибридни и
електрични возила во следните 5 - 10 години поради нивната безбедност и
предноста во работниот век во однос на литиумските батерии [1]. Никел – метал
хидридните батерии не стареат со текот на времето како литиумските и доколку
температурата и начинот на употреба е соодветен, батеријата може да трае и за
целиот работен век на возилото.
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Слика 20. Батерија со никел метален хидрид
Сепак никел – метал хидридните батерии не се очекува да ја подобрат
специфичната енергија бидејќи 75Wh/kg е блиску до практичните граници. Цените
се околу 450 евра за 1kWh и се очекува во следната декада цените уште повеќе
да паднат. Цената на ваквите батерии е зависна од цената на никелот.
Приближно една третина од масата на овие батерии припаѓа на никелот. Цената
на никелот е многу нестабилна со високи флуктуации. Според тоа тешко е да се
предвиди цената на овие батерии.

4.1.3. Литиум – јонски батерии
Литиум – јонските батерии имаат потенцијал да станат доминантна технологија за
електрични возила базирани само на батерии и за хибридните електрични возила.
Доживеаја брз развој во последните неколку години за употреба во мали
електронски уреди, како што се телефони и таблети. Повеќето електрични возила
базирани на батерии кои ќе настапат на пазарот во следните неколку години ќе
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бидат опремени со литиум – јонски батериски системи [1], [2]. Примери за вакви
возила се Tesla Roadster, the Th!nk City and the Mitsubishi iMiev.
Литиум – јонските батерии се соодветни како батерии за електрични возила со
високи перформанси поради главните својства на литиумот како метал. Од сите
метали, литиумот има највисок стандарден потенцијал и електрохемиски
еквивалент. Ова покажува дека литиумот има највисок специфичен енергетски
потенцијал (во Wh/kg) од сите метали, а волуменската специфична густина на
енергијата (Wh/Litre) е инфериорна единствено кон алуминиумот и магнезиумот.
Литиумот исто така е најлесен од металите.
Постојат различни видови на литиум – јонски батерии. Спецификациите на една
батерија можат да варираат во зависност од материјалите кои се користат на
анодата или катодата. Комерцијално достапните батерии обично користат
литизиран јаглерод како анода, но некои компании експериментираат и со други
материјали. Развиени се батерии со наноструктуиран литиум – титанска анода.
Предноста на овој дизајн е во брзината во која електроните можат да ја напуштат
или да ја наполнат наноструктуираната мрежа. Овие батерии може брзо да се
полнат и имаат подолг работен век од останатите литиум базирани батерии.
На Слика 21 е прикажан принципот на работа на литиум – јонска батерија.

Слика 21. Принципот на работа на литиум – јонска батерија
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Во моментов постојат голем број батерии комерцијално достапни кои користат
литизиран јаглерод како анода. Најчестите батерии имаат катода која се состои од
литиум – кобалтен оксид, литиум – манганов диоксид или литиум – железен
фосфат. Батериите кои се користат во мобилни телефони и таблети се литиум –
кобалт оксидните батерии кои пак се понесоодветни за употреба во електрични
возила споредено со манган – диоксидните и железо – фосфатните.
Понапредни литиумски батерии користени во војската се литиум – сулфур
диоксидните или литиум – тионил хлоридните. Специфичната енергија на литиум
– јонските батерии се движи од 50Wh/kg до 200Wh/kg. Густината на моќноста
може дa достигне и до 2000W/kg.
Литиум – јонските батерии обично користат течен органски електролит без вода,
но и цврсти електролити кои се користат за суви литиум – јонски батерии.
Најчесто употребуваните електролитски раствори се литиумови соли.
Со години литиум – полимерските батерии се сметаа за технологија која може да
се употребува кај електрични возила. Овие ги имаат истите карактеристики како
литиум – јонските, но користат полимерен гел како електролит. Полимерните
батерии се потенки, полесни од обичните литиум – јонски батерии и може да се
користат кога е потребно тенка батерија. Недостаток на полимерните батерии е
нивниот краток работен век од 600 длабоки циклуси и смецифична моќност до
250W/kg, што е пониско од оваа на литиум – јонските батерии.
4.1.4 Метално воздушни батерии
Кај овој тип на батерии се користи оксидацијата на металот, при негов контакт со
кислород од воздухот, за да произведе електрична струја. Повеќето метално
воздушни батерии не можат да бидат полнети преку едноставно менување на
насоката на струјата како кај останатите до сега спомнати батерии. Наместо тоа,
електродите на батеријата треба да се заменат. Метал – воздушните батерии се
батерии кои може механички да се полнат и се споредливи со горивни ќелии.
Предност на овие батерии е што имаат само еден реактант. Вториот реактант е
кислород кој не мора да се носи во батеријата. Ова подразбира предност во однос
на тежината споредено со други батерии. На Слика 22 е прикажан принципот на
работа на метално воздушна батерија.
Постојат различни типови на метално – воздушни батерии, но цинк – воздушните
се единствено комерцијално достапни. Алуминиум – воздушните, магнезиум –
воздушните и литиум – воздушните батерии се се уште во развој.
Цинк – воздушните батерии се достапни со години, пример во апаратчиња за
слушање. Големата енергетска густина на батеријата е многу корисна во мали
уреди кои имаат потреба од батерија што долго трае. Цинкот во батериите
реагира со воздухот формирајќи цинк оксид. Реакцијата е прикажана со израз (3)

2 Zn + O2 Æ 2 ZnO

(3)
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Слика 22. Принципот на работа на метално воздушна батерија
Цинк – воздушните батерии имаат висока специфична енергија од 230Wh/kg, но
релативно ниска специфична моќност од 105W/kg. Алуминиум – воздушните
батерии имаат специфична енергија споредлива со онаа на цинк – воздушните од
околу 255Wh/kg, но потенцијалот на батеријата е многу поголем. Специфична
енергија од 1300Wh/kg постои за алуминиумско – воздушните батериски системи,
а за во иднина се очекува да достигне и до 2000Wh/kg. Недостаток на алуминиум
– воздушните батерии е ниската специфична моќност од околу 10W/kg.
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Реакцијата е прикажана со израз (4)

4 Al + 3O2 + 6 H 2O Æ 4 Al (OH )3

(4)

Алуминиумско – воздушните батерии ветуваа многу, но
овие е попреченa поради технолошките ограничувања.
користи во електрично возило, ефикасноста на
рециклирање и батериска ефикасност) може да биде
ефикасност е 20%.

комерцијализацијата на
Кога ваква батерија се
горивото (вклучувајќи
15%, а проектираната

Железно – воздушните батерии се најсоодветни за полнење од сите достапни
метал – воздушни батерии. Недостаток на овие е ниската специфична енергија,
но предност е потенцијално ниските трошоци во текот на работниот век поради
можноста за повторно полнење. Железо – воздушните батерии имаат специфична
енергија од 80Wh/kg, специфична моќност од 90W/kg, а бројот на длабоки циклуси
достигнува до 500.
Најдобра од овој тип на батерии е литиум – воздушната. Таа има највисок
специфичен енергетски потенцијал од 11500Wh/kg невклучувајќи го кислородот.
Меѓутоа пред да биде комерцијално достапна потребно е дополнително
истражување.
Натриум никел хлоридните или зебра батерии се во развојна фаза во само
неколку компании во светот. Зебра (Zebra) е изведено од акронимот за
здружението за истражување на батерии без емисии (Zero Emission Battery
Research Association). Зебра батеријата има позитивна електрода направена од
цврст никел хлорид и негативна електрода од стопен натриум. Централната
позитивна електрода е потопена во течен електролит од натриум - алуминиумски
хлорид кој се наоѓа во керамички елетктролит. При празнење, никелот и натриум
хлоридот се трансформираат во сол и никел. Реакцијата е прикажана со израз (5)

2Na + NiCl 2 ¨Æ Ni + 2NaCl

(5)

Моментално зебра батеријата има специфична енергија од околу 100 Wh/kg и
може да издржи и повеќе од 1000 длабоки циклуси. Работниот век може да биде и
до 10 години. Недостаток на зебра батериите е што работат на температури од
270 до 350°C. Потребна е дополнителна енергија да ја одржи батеријата на оваа
температура, па поради тоа коефициентот на празнење во мирување може да
биде и до 10% дневно. Нема последици доколку се дозволи батеријата да се
излади, но потребно е еден ден за повторно да се загрее бидејќи процесот на
повторно загревање се одвива бавно.
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4.2. Ултра кондензатори
Ултра кондензаторите, прикажан на Слика 23, се разликуваат од батериите.
Батериите ја складираат нивната енергија хемиски, додека ултра кондензаторите
ја складираат физички. Една ваква ќелија содржи две плочки (колектори) кои се
разделени со разделник во електролит. кондензатори ја складира енергијата
електростатички на колекторите. Колекторите се направени од материјал со
голема површина. Ултра кондензаторите може да се полнат и празнат многу
побрзо од батериите и се погодни за складирање на енергијата генерирана при
рекуперативното кочење, за искачување висини или за нагло забрзување. Ултра
кондензаторите имаат специфична моќност до 5000W/kg и работен век од над
300,000 циклуси, но ниска енергетска густина од 5Wh/kg. Според тоа, ултра
кондензаторите не можат да бидат користени како самостоен извор на напојување
на електрични возила.

Слика 23. Ултра кондензатор

4.3 Горивни ќелии
Горивните ќелии се енергетски системи со висок потенција за ефикасна и
еколошки чиста енергетска конверзија, кои можат да се употребуваат кај
стационарни, мобилни и преносни уреди. Горивните ќелии се дефинираат како
„Електрохемиска ќелија која може континуирано да ја конвертира хемиската
енергија од горивото и оксидантот во електрична енергија преку процес кој
вклучува претежно стандарден електрода – електролитен систем“. Принципот на
работа е прикажан на Слика 24. Со други зборови, горивна ќелија е како мала
фабрика која го зема горивото и произведува електрична енергија и топлина.
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Постојат сличности помеѓу горивни ќелии и примарни батерии. Двата системи
имаат две електроди разделени со електролит и електричната енергија може да
биде екстрахирана од реакцијата во ќелијата. За разлика од батериите, во
горивна ќелија реактантите се добиваат од надворешен извор и ќелијата работи
се додека е снабдувана со гориво и оксидант. Во овој поглед, горивната ќелија е
слична со мотор со внатрешно согорување, кој исто така ја зема хемиската
енергија од горивото и ја претвора во корисна механичка или електрична енергија.
Разликата е во тоа што кај горивните ќелии не постои согорување како посреден
чекор, така што не подложат на термодинамички ограничувања како што е
Карноовата ефикасност. Ова се клучните придобивки од горивна ќелија наспроти
батерија и конвенционални мотори со внатрешно согорување.

Слика 24. Принцип на работа на горивна ќелија

4.3.1. Структура и принцип на работа

Физичката структура на горивна ќелија се состои од електролитен слој сместен
помеѓу анода и катода. Оваа конфигурација се нарекува мембранско електродна
структура (Membrane Electrode Assembly - MEA). Електролитот дозволува премин
на јоните помеѓу електродите, го блокира поминувањето на електроните и
овозможува физичка бариера со што се спречува директно мешање на горивото и
оксидантот. Конкретниот тип на материјал зависи од типот на горивната ќелија.
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Осврт на различните типови ќе биде даден подоцна. Со цела да се достави
горивото или оксидантот и да се максимизира трифазниот интерфејс помеѓу
катализаторот, електролитот и горивото(гас или течност), се користи порозна
електрода. На Слика 26 е прикажана основната структура и начинот на работа на
едноставна водород – кислородна горивна ќелија. Горивото континуирано се
донесува до анодата (негативната електрода), а оксидантот (најчесто кислород од
воздухот) континуирано се донесува до катодата (позитивната електрода).
Електрохемиската реакција се случува кај електродите. Водородните молекули се
разделуваат на анодата во протони и електрони. Електроните се движат од
границите на висока енергија на реактантот, преку надворешно коло до границите
на ниска енергија на продуктот. Ова создава електрична струја која врши работа.
Протоните патуваат преку електролитната мембрана до катодата, каде
кислородот, протоните и електроните се комбинираат во вода. Како пропратен
продукт се добива топлина.
Предности и недостатоци
Главните предности на горивните ќелии се:
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Производство на електрична енергија се додека има довод на гориво
Производство на електрична енергија директно од хемиска енергија
Потенцијално голема ефикасност, особено како топлинско енергетска
единица
Можност за брзо полнење преку донесување на гориво
Едноставна, без подвижни делови, тивка
Потенцијал за голема надежност и долготрајност на системот
Еколошки чиста, практично непостоечки несакани продукти како што се
азотни и сулфурните оксиди
Флексибилна – овозможува лесно е независно скалирање помеѓу моќност и
капацитет

Технологијата на горивните ќелии се развива многу брзо. Многубројни студии и
истражувања се спроведени низ светот [3]. И покрај тоа, се уште постојат многу
сериозни недостатоци. Најбитните се:
∑
∑

∑

Висока цена – главната бариера за имплементација на горивните ќелии
Достапност и складирање на горивото – водородното гориво има ниска
волуменска густина на енергија и е тешко за складирање, алтернативните
горива се тешки за директна употреба и обично бараат дополнителна
обработка.
Температурна компатибилност
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∑

∑

Осетливост на надворешни загадувања - некои од материјалите кои се
користат, особено во ниско температурни горивни ќелии, за особено
ранливи на загадување на реактантите
Проблеми со издржливоста

4.3.2. Типови на горивни ќелии и примена
Горивните ќелии обично се класифицираат според електролитот кој го
користат. Петте најчести типови на горивни ќелии се:
∑
∑
∑
∑
∑

Полимерно електролитна мембранска горивна ќелија (PEMFC)
Алкална горивна ќелија (AFC)
Горивна ќелија на фосфорна киселина (PAFC)
Горивна ќелија со течен јаглерод (MCFC)
Горивна ќелија со цврст оксид (SOFC)

Постојат и други начини за класифицирање на горивните ќелии. Еден од
нив е разлики во движењето на јоните низ електролитот. Од една страна
постојат горивни ќелии во кои протоните се движат кон катодата
произведувајќи вода и топлина ( PEMFC, PAFC). Од друга страна постојат
горивни ќелии во кои негативните јони патуваат низ електролитот до
анодата каде се комбинираат со водородот и се добива вода и електрони
(AFC, MCFC, SOFC). Друг начин за класифицирање на горивните ќелии е
според горивото што го користат:

∑
∑
∑

Директни горивни ќелии, каде водородот директно се носи до
анодата
Индиректни горивни ќелии, каде се користат надворешни реформери
за обработка на горивото
Регенеративни горивни ќелии, каде продуктот од горивната ќелија се
реконвертира во реактант и се рециклира

4.3.2.1 Полимерно електролитна мембранска горивна ќелија (PEMFC)
Полимерно електролитната мембранска (ПЕМ) горивна ќелија работи на
температура од 50 - 100 ° . Електролитот е цврста мембрана за јонска размена
која се користи за пренос на протони. Корозијата на хардверот и преминот на
гасот се минимизирани како резултат на цврстината на елетролитот и големата
густина на струјата. За оваа ќелија успешно е реализирано брзо стартување.
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Меѓутоа како резултат на ниската температура на работа, потребни се
катализатори (најчесто платина) за да се зголеми коефициентот на реакција.
Дополнително, во практични системи се јавува проблем со управувањето со
водата и топлината. Исто така толеранцијата на јаглерод моноксид е ниска. ПЕМ
горивните ќелии користат водород (или водородно збогатен) гас како гориво и
кислород како оксидант. Кислородот може да се користи како чист или како
воздух, зависно од потребите. Принципот на работење на полимерно
електролитна мембранска горивна ќелија е прикажан на Слика 25.
ПЕМ горивните ќелии се привлечна опција за многу различни примени,
вклучувајќи транспорт, стационарен извор на енергија па дури и преносни
системи. Во овој момент автомобилската индустрија е најголем инвеститор во
развојот на ПЕМ горивните ќелии. Системите со вакви горивни ќелии, напојувани
со водород, метанол или бензин, се интегрирани во возила произведувани од
барем 12 различни производители. Пред овие возила да се пуштат во употреба,
се уште се потребни многу подобрувања, вклучувајќи: намалување на волуменот
и тежината на системот, подобрување на надежноста и работниот век, системите
мора да бидат стабилни за да можат да работат во различни услови во кои што е
очекувано да се најде едно возило, дополнителен технолошки развој е потребен
за намалување на цената и конечно потребно е донесување на стандарди во
поглед на безбедноста. Примената за стационарно генерирање на енергија
вклучува како големи така и мали системи за дистрибуирано производство на
електрична енергија и топлина во згради индивидуални домови. Горивните ќелии
се алтернатива за производство на енергија во области каде не постои
дистрибутивна мрежа или истата е недоверлива.

Слика 25. Полимерно електролитна мембранска горивна ќелија
Специјално оптимизирани ПЕМ горивни ќелии можат да користат и метанол, тоа
се таканаречените директно метанолни (ДМ) горивни ќелии. Концептуално, ова би
можело да води до многу едноставни системи со гориво кое има релативно висока
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густина на енергија и е во течна состојба на собна температура. И покрај
значајниот развој, ДМ горивните ќелии исто така имаат многу проблеми:
∑
∑
∑
∑

Преминот на неутралниот метанол од анодата до катодата, што
предизвикува пренапон
Потребите за платина се многу поголеми во споредба со ПЕМ горивните
ќелии
Големи загуби на кинетичка енергија
Проблеми со транспортот на водата

И покрај овие проблеми, сепак постои значаен интерес за ДМ горивните ќелии за
примена во преносни уреди со моќност од 1W до 1kW.

4.3.2.2. Алкални горивни ќелии(AFC)
Алкалните горивни ќелии работат на температура од 50 – 250°C. Електролитот е
калиум хидроксид и може да биде подвижен или вграден во мрежен материјал.
Многу катализатори можат да бидат употребени во овој вид на горивни ќелии што
овозможува флексибилност во развојот на истите. Принципот на работење на
алкалните горивни ќелии е прикажан на Слика 26.
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Слика 26. Принцип на работа на алкална горивна ќелија
Алкалните горивни ќелии имаат одлични перформанси со водород и кислород
споредено со други типови на ќелии. Најголем недостаток на овие ќелии е тоа што
се многу осетливи на јаглерод диоксид и јаглерод моноксид, поради тоа нивната
употреба со преработени горива и воздух е многу ограничена.
Алкалните горивни ќелии не се економично исплатливи за примена во копнен
транспорт. Меѓутоа, поради нивната висока ефикасност и густина на моќност,
овие ќелии се користат во воздухопловната индустрија.

4.3.2.3. Фосфорно киселински горивни ќелии
Фосфорно киселинските (ФК) горивни ќелии работат на температура од 200°C со
фосфорна киселина како електролит. Мрежата која што се користи за задржување
на киселината е силиконски карбид, а катализаторот е платина. Употребата на
концентрирана киселина го минимизира притисокот од водата што испарува, па
така управувањето со водата во ќелијата не е проблем. Ќелијата е толерантна кон
јаглеродниот диоксид, а работата на повисоки температури е погодна за
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когенерациски примени. Главно ограничување на ФК горивните ќелии е ниската
ефикасност во споредба со другите типови. Принципот на работа на фосфорно
киселинските горивни ќелии е прикажан на Слика 27.

Слика 27. Принцип на работа на фосфорно киселинска горивна ќелија
ФК горивните ќелии најчесто се користат за стационарни примени. Во Америка и
Јапонија се произведуваат стотици вакви системи и се користат за практични
тестови и демонстрации. Развојот на овој тип горивни ќелии е забавен во
изминатите неколку години за да се отстапи место за развој на ПЕМ горивни
ќелии за кои се мислеше дека се поисплатливи. Сепак развојот на ФК горивните
ќелии е се уште во тек.
4.3.2.4. Горивни ќелии на течен јаглерод
Горивните ќелии на течен јаглерод (ТЈ) работат на температура од 600°C.
Електролитот обично е комбинација од алкални карбонати сместени во керамичка
матрица. На високите работни температури алкалните карбонати формираат
високо спроводлива течна сол, јаглеродните јони овозможуваат јонска
спроводливост. Високата реактивност ја отстранува потребата за катализатори од
благородни метали и гасови како што е природниот гас може внатрешно да се
обработуваат без потреба од посебна единица. Дополнително ќелијата може да
биде направена од обични метални лимови за поевтино производство. Една од
особините на ТЈ горивните ќелии е потребата од јаглероден диоксид кај катодата
за ефикасно работење. Главниот недостаток на ТЈ ќелиите е корозивниот
електролит кој што се формира, кој влијае на работниот век на горивната ќелија,
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на што влијае и работењето на високо температурни услови. На Слика 28 е
прикажан принципот на работење на горивна ќелија која работи на течен јаглерод.

Слика 28. Принцип на работа на горивна ќелија на течен јаглерод
ТЈ горивните ќелии се најсоодветни за стационарна примена и континуирано
напојување. Во комбинирана примена системите достигнуваат и до 90%
ефикасност.

4.3.2.5. Горивни ќелии со цврст оксид
Горивните ќелии со цврст оксид (ЦО) работат на температура од 500 - 1000°C.
Електролитот е цврст неиспарлив метален оксид и електричниот полнеж е носен
од кислородни јони. Електролитот секогаш останува во цврста состојба, што
допринесува до едноставноста на горивната ќелија. Цврстата керамичка
конструкција на ќелијата може да ја минимизира корозивноста на хардверот, што
овозможува флексибилност при дизајнирањето на формите и не го пропушта
гасот да премине од едната електрода во другата. Поради работата на високи
температури се постигнува висока реактивност без употреба на скапи
катализатори, исто така гасови како што е природен гас, може внатрешно да се
обработуваат. За жал работата на високи температури го ограничува изборот на
материјали и процесот на производство е отежнат. Дополнително керамичките
материјали кои се користат за електролитот покажуваат релативно ниска
спроводливост, што ги намалува перформансите на горивната ќелија. На Слика
29 е прикажан принципот на работење на горивни ќелии со цврст оксид.
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Слика 29. Принцип на работа на горивна ќелија со цврст оксид
ЦО горивните ќелии се користи за стационарно генерирање на енергија, помошно
напојување за електрични возила и друго специјални примени.
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5. Замаец
Замајците се во употреба веќе долго време како уреди за механичко складирање
на енергија. Најраната форма на замаец е грнчарското тркало кое ја користи
зачуваната енергија како помош при обликувањето на земјени садови. Тркалото е
диск направен од дрво, камен или глина. Фиксирано е на оска и може да се ротира
околу центарот. Енергијата која е складирана во грнчарското тркало е околу 500Ј,
што воопшто не е за потценување. Главниот недостаток се цврстината и
триењето. Поголемиот дел од енергијата се користи за надминување на загубите
од триење.
Зборот „замаец“ прв пат се сретнува во почетокот на индустриската револуција.
Во овој период, се случуваат два значајни напредоци: употребата на замајци во
парните мотори и зголемената употреба на железото. Железните замајци имаат
поголем материјален интегритет споредено со оние направени од дрво, камен или
глина [4].Овие може да бидат направени како единствено парче и може да имаат
поголема маса и инертен момент во ист волумен. Овие замајци се користат
главно за измазнување на пиковите на влечната сила кај парните мотори. На
Слика 30 и Слика 31 е прикажан замаец кој се користи во конвенционално возило.

Слика 30. Porsche unveils 918 RSR hybrid sports car, 75kW
Во годините после индустриската револуција, се појавува тренд на развој на
замајци со поголема маса за зачувување на повеќе енергија, наместо замајци со
поголема брзина. Големите замајци направени од челик, со потешки рабови, се
изработувани за најголемите мотори. Меѓутоа, со напредокот на малите мотори со
внатрешно согорување во средината на 19тиот век, трендот се ориентира кон
развој на замајци со голема брзина и мала инерција за примена во
автомобилската индустрија. Неодамна, способноста на замаецот да обезбеди
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голема моќност во кратко време, наоѓа примена во механички преси, лубрикација
на пумпи за ладење, рударски локомотиви, заварување со инертно триење и
инертни стартери.

Слика 31. Porsche’s flywheel technology
Константниот стрес профил за парните турбини, развиен од Де Лавал, а подоцна
и од Стодола, има големо значење при развојот на високо брзинските замајци. Во
периодот на Стодола [4], е демонстрирано дека ротирачка маса прицврстена на
оска може механички да зачувува енергија.
Во втората половина на 20тиот век се постигнуваат напредоци во полето на развој
на композитни материјали со висока издржливост. Композитните замајци може да
работат со големи брзини и може да зачувуваат повеќе енергија со дадена маса
во споредба со конвенционалните челични замајци. Овие замајци имаат висок
материјален интегритет, може да работат на високи брзини и како што ќе
покажеме подолу, да зачувуваат повеќе енергија. Концептот за складирање
енергија со систем со замаец во електрични возила како стационарна енергетска
резерва, е предложен во овој период. Исто така, се дефинира разлика помеѓу
замајци за измазнување на пиковите на влечната сила и замајци за зачувување на
енергија како резерва.
Замајците ја складираат енергијата во форма на кинетичка енергија. Количината
на зачуваната енергија е зависна линеарно од моментот на инерција и квадратот
од аголната брзина.
E=

1
◊ I ◊ w 2 (6) (1.1)
2
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Инертниот момент е физичка величина која зависи од масата и формата на
замаецот. Дефиниран е како интеграл од квадратот од растојанието од оската на
ротација по диференцијал од масата.

I = Ú x2 dmx (7)
Решението за цилиндричен замаец со маса и радиус би било:

I = m◊r

2

(7а)

1
E = ◊ m ◊ r 2 ◊w2
2

и

(7б)

Бидејќи складираната енергија е пропрционална со квадратот од аголната брзина,
зголемувањето на аголната брзина ја зголемува енергијата која се зачувува многу
поефикасно отколку со зголемување на масата. Но со зголемувањето на аголната
брзина резултира во зголемување на загубите од триење и со тоа повлекува
проблеми со загревање. Со помош на магнетната технологија, проблемите на
загуби од триење може да се надминат, но по цена на надежноста на системот.
Исто така, енергијата зачувана во замаецот може да се изрази преку периферната
брзина, која е дефинирана како производ од правоаголното растојание од оската
на ротација и аголната брзина

E=

1
◊ m ◊ v2
2

за

v = r ◊w

(8)

Цврстината на затегање „сигма“ на материјалот ја ограничува периферната
брзина а со тоа и количината на зачувана енергија. За густина на маса „ро“,
цврстината на затегање се дефинира

s = r ◊ v2

(9)

Енергетската густина е поим генерално користен за карактеризирање на
енергетско складиште. Обично, се преферира висока енергетска густина, но ова
може да повлече термални проблеми (загревање). Енергетската густина за
замаец се дефинира како односот од складираната енергија и неговата маса

1
Em = ◊ r 2 ◊ w 2
2

(10)

Волуменската енергетска густина се добива со замена на масата во енергетската
равенка како производ од волуменот и масната густина:

1
Ev = ◊ r 2 ◊ r 2 ◊ w 2
2

(11)

Според тоа, ако димензиите се фиксни, максимумот од енергијата која може да се
зачува во даден волумен зависи од затезната сила на материјалот
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1
Ev max = ◊ s max
2

(12)

каде „ s max ”е максимумот од силата на затегање на материјалот на замаецот.
Слично, максималната енергија складирана по маса е

Em max =

1 s max
◊
2 r

(13)

Затоа, максималниот капацитет за складирање на енергија може да се постигне
со користење на материјал со ниска густина и висока затегнувачка цврстина.
Постојат многу дизајни за замаец, општ израз за максимална енергија складирана
по маса е:

Em max = K ◊

s max
r

(14)

Каде „K“ се дефинира како фактор на форма на замаецот, кој зависи од
геометријата на замаецот. Големината на К се добива преку равенката за
моментот на инерција (7). Распределбата на силата низ замаецот се должи на
центрифугалното оптоварување кое станува многу комплексно за фактори на
форма поголеми од 0,5 и потребни се детални анализи за да се постигне
безбедна распределба.
За замајци со мала брзина, најдобриот начин да се максимизира зачуваната
енергија е со зголемување на инертниот момент. Масивен оквир или диск
направен од материјал со висока густина, како железо или челик, е доволно за
овие случаи. Главните предности на високо брзински замајци е тоа што се
технологија која долго време е присутна и се многу поефтини за изработка.
За примени кои бараат големи брзини, мали дискови со константен профил на
стрес, направени од материјали со висока издржливост и мала густина, се
подобри за максимизација на енергетската густина. Најчест композитен материјал
кој се користи е Кевлар, пластичен материјал зацврстен со стакло, јаглерод или
влакна од арамид. Главен недостаток на овој материјал е високата цена.
Најефтиниот композитен материјал е S-стакло, но овој пак има мала цврстина..
Исто така постои и фактор на безбедност кој ја ограничува количината на
складирана енергија достапна за празнење. Кога ова се зема во предвид,
корисната зачувана енергија по маса е дадена со:
Em = (1 - s 2 ) ◊ K ◊

s
r

(15)

каде „s“ е коефициентот од минималната до максималната брзина на работа, кој
обично е 0,2.
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Така, максималната складирана енергија не зависи директно од инерцијата или
аголната брзина, бидејќи било која од овие може да се одбере независно од
другата со цел да се добие бараниот дизајн на стрес. Во склоп на дизајнот на
стрес, количината на складирана енергија е пропорционална со моментот на
инерција и квадратот од аголната брзина.
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Заклучок

Постигнувањето на целите поврзани со намалувањето на глобалната
зависност од фосилните горива и развојот на економија базирана на чисти извори
на енергија се огромни задачи кои бараат поголема технолошка иновативност.
Технологиите за складирање на енергијата се и ќе бидат главен двигател на
транспортниот сектор. Складирањето на водород преку електролиза и негово
понатамошно користење во водородните ќелии за производство на електрична
енергија се повеќе се применува во хибридните електрични возила.
За да се зголеми употребата на електричните и хибридно електричните возила
треба да се намали цената на чинење на возилата, а воедно и цената на чинење
на енергетските извори за напојување. Исто така треба да се зголеми соработката
помеѓу автомобилските индустрии и теоретичарите за подобро и побрзо
развивање на нови горивни ќелии и електрохемиски батерии и развивање на веќе
постоечките со цел да се подобрат нивните работни карактеристики. Иако
извештајот на интернационалната електрохемиска комисија не потенцира,
очигледно е дека недостатокот од интеракција помеѓу овие два сектори е главната
причина зошто оваа област е недоволно истражена.
Конкретно кај метално воздушните батерии треба да се подобри капацитетот и
густината на моќност за да станат реална опција за употреба. Литиум јонските
батерии имаат недостаток во безбедноста, а цената на чинење во kWh треба да
се намали.
За да се воведат во употреба водородните и горивните ќелии на синтетички
природен гас потребен е развој на гасификацијата и зголемување на енергетската
ефикасност на целиот процес и стабилноста на системот.
Од досега наведените анализи може да се воочи дека електричните возила се
новиот правец кон кој треба се повеќе да се развива автомобилската индустрија.
Преку подобри и поефикасни енергетски извори за напојување, ќе се намали
потрошувачката на фосилни горива, а со тоа ќе се намалат и издувните гасови кои
се штетни за околината. Електричните и хибридно електричните возила сеуште не
се доволно навлезени во сообраќајот. Електричните мотори имаат многу
поедноставен пренос за разлика од моторите со внатрешно согорување т.е. многу
помалку подвижни делови, а со тоа се намалуваат загубите на енергија оддадена
преку топлина.
Преку употреба на електрично или хибридно електрично возило се заштедува со
купување на електрична енергија наместо купување гориво, а воедно и преку
намалување на трошоците за одржување на возилото бидејќи електричното
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возило има помали трошоци за одржување од возилото со мотор со внатрешно
согорување. Овие возила исто така имаат и резервна енергија која е складирана
во батериите, а тие можат да се искористат и по нивниот животен век или да се
рециклираат.
Автомобилските индустрии сеуште се во процес на подобрување на
перформансите на електричните возила, некои автомобилски индустрии веќе
имаат произведено неколку модели на електрични и хибридно електрични возила,
но сеуште трае процесот на подобрување на нивните перформанси.
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