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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest hybrydowy dwuźródłowy układ napędowy. 
Z polskiego opisu zgłoszeniowego P-376338 znany jest hybrydowy dwuźródłowy układ napę-

dowy, w którym silnik cieplny jest połączony z kołem słonecznym przekładni planetarnej poprzez 
sprzęgło i hamulec, zaś silnik elektryczny, połączony z kołem pośredniczącym przekładni planetarnej, 
jest sterowany obwodem wysokiego napięcia złożonym z układu sterowania i baterii akumulatorów 
trakcyjnych. 

Istota wynalazku polega na tym, że wał silnika spalinowego jest połączony ze stojanem silnika 
elektrycznego, zaś ten stojan jest połączony z kołem koronowym przekładni planetarnej, natomiast 
wirnik tego silnika elektrycznego jest połączony z kołem słonecznym przekładni planetarnej, której 
jarzmo jest połączone wałem z przekładnią główną układu napędowego za pośrednictwem przekładni 
bezstopniowej. 

Rozwiązanie według wynalazku charakteryzuje się dużą elastycznością pracy układu, stabilno-
ścią pracy silnika cieplnego oraz większym zakresem prędkości na kole słonecznym przekładni plane-
tarnej. 

Wynalazek jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku. 
Silnik spalinowy SC jest połączony wałem ze stojanem ST silnika elektrycznego ME. Ten stojan 

ST jest zasilany z baterii akumulatorów B napięciem o regulowanej częstotliwości za pomocą układu 
sterującego US. 

Wał wirnika W silnika elektrycznego ME jest połączony z kołem słonecznym SŁ przekładni pla-
netarnej PP. Wirujący stojan ST jest także połączony z kołem koronowym K tej przekładni planetarnej 
PP. Natomiast jarzmo J przekładni planetarnej PP jest połączone z odbiornikiem energii, np: mostem 
napędowym PG pojazdu za pośrednictwem przekładni bezstopniowej PB. Na wale łączącym silnik 
cieplny SC i stojan ST silnika elektrycznego ME znajdują się sprzęgło S i hamulec H1 oraz układ pier-
ścieni ślizgowych PS, za pośrednictwem których przekazywana jest energia elektryczna do silnika 
elektrycznego ME. Na wale wirnika silnika elektrycznego ME umieszczony jest hamulec H2, którego 
włączenie powoduje unieruchomienie wirnika W względem stojana ST. 

Stojan ST silnika elektrycznego ME wirujący względem wirnika W powoduje zwiększenie zakre-
su prędkości obrotowej wału tego wirnika połączonego z kołem słonecznym SŁ przekładni planetarnej. 
Moment obrotowy silnika spalinowego SC napędza stojan ST silnika elektrycznego, który wiruje  
z prędkością obrotową zależną od tego momentu. Jednocześnie stojan ST jest zasilany z baterii aku-
mulatorów B napięciem o regulowanej częstotliwości. Powstaje ruch obrotowy wirnika W wokół stoja-
na ST przetwarzając dwa momenty wejściowe w wypadkową prędkość wirnika W. Zwiększając moce 
obu silników zmieniamy rozkład prędkości. Połączenie elementów silnika elektrycznego ME według 
rozwiązania powoduje sumowanie się mocy na wale jarzma J przekładni planetarnej PP. Przekładnia 
bezstopniowa PB umieszczona pomiędzy wałem jarzma J przekładni planetarnej PP a przekładnią 
główną PG umożliwia płynną zmianę momentu obrotowego podawanego na przekładnię główną PG. 

W rozwiązaniu według wynalazku przy hamowaniu odzyskowym silnik elektryczny przechodzi  
w stan pracy generatorowej, a wirnik tego silnika jest napędzany przez przekładnię planetarną energia 
kinetyczną odbiornika mocy. 

Za pomocą sprzęgła S łączy się silnik cieplny SC ze stojanem ST silnika elektrycznego ME. Kie-
dy następuje rozłączenie sprzęgłem S silnika spalinowego i elektrycznego, przy włączonym hamulcu 
H1 wtedy mamy pracę elektryczną napędu (pracuje tylko wirnik W silnika elektrycznego). 

Włączenie hamulca H2, przy wyłączonym hamulcu H1 i włączonym sprzęgle S powoduje pracę 
mechaniczną napędu - pracuje tylko silnik cieplny SC. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Hybrydowy dwuźródłowy układ napędowy, zwierający przekładnię planetarną, silnik spalinowy  
i elektryczny, znamienny tym, że wał silnika spalinowego (SC) jest połączony ze stojanem (ST) silni-
ka elektrycznego, zaś stojan ten jest połączony z kołem koronowym (K) przekładni planetarnej (PP), 
natomiast wirnik (W) tego silnika elektrycznego (ME) jest połączony z kołem słonecznym (SŁ) prze-
kładni planetarnej (PP), której jarzmo (J) jest połączone wałem z przekładnią główną (PG) układu na-
pędowego za pośrednictwem przekładni bezstopniowej (PB). 



 PL 210 003 B1  3

Rysunek 
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