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Srovnání
Termín „hybrid“ jako takový označuje směs nebo kombinaci. V automobilové technice to znamená, že 
ve vozidle byl spalovací motor s konvenční technologií pohonu zkombinován s prvky elektromobilu.

Hybridní technologie se ve třech krocích stává po technické stránce stále náročnější: od mikrohybridů 
přes mild hybridy až po plně hybridní technologie. Navzdory technickým rozdílům je všem těmto 
technologiím společné to, že používaná baterie se dobíjí zpětným získáváním brzdné energie.

Jak důležité jsou pro dílnu 
elektrické a hybridní  
technologie?
V roce 2018 se po celém světě poprvé prodaly více než 2 miliony 

elektromobilů a plug-in hybridů, konkrétně 2,1 milionu. Jejich podíl 

na trhu tak vzrostl na 2,4 procenta všech nových registrací a trend 

je i nadále vzestupný (zdroj: Center of Automotive Management). 

V Norsku je podíl na trhu už kolem 50 %! 

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) je růst elektrické 

a  hybridní mobility podporován především vládními programy, 

jako jsou pobídky při nákupu, místní zákazy vjezdu pro automo-

bily se spalovacím motorem nebo požadavky na čistotu vzduchu. 

Podle názoru IEA jsou elektromobily jednou z několika součas-

ných technologií pohonu, které mohou posloužit k dosažení dlou-

hodobých cílů udržitelnosti v oblasti snižování emisí. 

Podle studie poradenské firmy PricewaterhouseCoopers by do 

roku 2030 mohlo každé třetí nové auto registrované v Evropě mít 

elektrický pohon. Otázka tedy už nestojí, zda se vozidla s elek-

trickými, hybridními nebo vodíkovými technologiemi skutečně 

prosadí. Je zjevné, že se brzy stanou součástí každodenního 

života na našich ulicích a silnicích. 

Tato vozidla vyžadují také údržbu a opravy – a otázka termoma-

nagementu bude do budoucna jen složitější. Regulace teploty 

baterie a výkonové elektroniky hraje v této souvislosti stejně důle-

žitou roli jako vytápění a chlazení interiéru vozidla. 

Tyto typy pohonů rovněž vyžadují určité komponenty klima-

tizace – a  jejich význam je dokonce vyšší, protože klimatizační 

systém má často přímý nebo nepřímý vliv na chlazení baterií 

a elektroniky. 

Téma údržby klimatizace proto bude do budoucna hrát ještě 

důležitější roli než v současnosti.

Úvod

Úvod / 
Přehled hybridních technologií

Přehled hybridních technologií

Typickými představiteli plně hybridních vozidel jsou v současnosti Toyota Prius, BMW ActiveHybrid X6 (E72) nebo VW Touareg Hybrid. 

Naproti tomu BMW ActiveHybrid 7 a Mercedes S400 (F04) jsou příklady mild hybridů.

Jak je z přehledu vidět, každá z technologií má různé funkce, které pomáhají šetřit palivo. Tyto čtyři funkce jsou níže stručně vysvětleny.

Funkce Mikrohybrid Mild hybrid Plný hybrid

Výkon elektromotoru/alternátoru 2 – 3 kW
(rekuperace brzdné  
síly alternátorem)

10 – 15 kW > 15 kW

Rozsah napětí 12 V 42 – 150 V > 100 V

Dosažitelné úspory paliva ve srovnání  
s vozidly s konvenčním pohonem

< 10 % < 20 % > 20 %

Funkce, které pomáhají šetřit palivo funkce start/stop
rekuperace

funkce start/stop
funkce boost
rekuperace

funkce start/stop
funkce boost
rekuperace
jízda na elektrický pohon

 n Mikrohybridy

jsou obvykle vybaveny konvenčním spalovacím motorem 

s  automatickým systémem start/stop a  zpětným získáváním 

brzdné energie (tzv. rekuperací).

 n Mild hybridy

jsou naproti tomu navíc vybaveny malým elektromotorem 

a  výkonnější baterií. Elektrický pomocný pohon se používá 

výhradně na podporu rozjezdu a pro větší výkon při předjíž-

dění, tzv. boostování.

 n Plné hybridy

dokážou nejen „boostovat“, ale také jet na čistě elektrický 

pohon. Za tímto účelem jsou vybaveny kompletně elektrickým 

hnacím ústrojím. To však vyžaduje mnohem silnější baterii než 

u mild hybridů.

 n Plug-in hybridy

mají možnost baterii nabíjet například přes noc. Pozitivním ved-

lejším účinkem u tohoto typu vozidel je, že prostor pro cestující 

může být před zahájením jízdy vytopen či ochlazen na požado-

vanou teplotu. Vozidlo tak je následující ráno plně připraveno 

na cestu. Plug-in hybrid je forma plného hybridu.

Důležité bezpečnostní upozornění
Následující technické informace a praktické tipy byly sestaveny jako profesionální pomůcka pro 
autoservisy. Uvedené informace by měl používat pouze řádně vyškolený kvalifikovaný personál.
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Funkce start/stop

Pokud vozidlo zastaví (například na se-

maforu nebo v zácpě), spalovací motor 

se vypne. Když je sešlápnuta spojka 

pro rozjezd a  zařazen první rychlostní 

stupeň, spalovací motor automaticky 

nastartuje. Je tak ihned k dispozici pro 

pokračování v jízdě. Vozidlo se zastaví – motor se automaticky 

vypne.

Sešlápněte spojku, zařaďte rychlostní  

stupeň – motor automaticky nastartuje.

Rekuperace

Rekuperace je technologie, pomocí níž se získává zpět část brzdné energie. Normálně 

by tato energie byla při brzdění jako tepelná energie ztracena. V případě rekuperace se 

však používá alternátor vozidla jako motorová brzda – vedle běžných brzd u kol. Energie 

generovaná alternátorem při zpomalování se odvádí do úložiště (baterie). Tento proces 

cíleně zvyšuje brzdicí moment motoru, a tím vozidlo zpomaluje.

Funkce boost

Během fáze zrychlování se zvyšují dostupné točivé momenty spalovacího motoru a elek-

tromotoru. To znamená, že hybridní vozidlo může akcelerovat rychleji než srovnatelné 

vozidlo s konvenčním pohonem. Funkce boost se používá na podporu rozjezdu a pro 

větší výkon při předjíždění. Tato síla je generována elektrickým pomocným pohonem, 

který ji poskytuje výhradně pro tyto dva účely. Například u modelu VW Touareg Hybrid to 

znamená zvýšení výkonu o 34 kW.

Jízda na elektrický pohon

Pokud je zapotřebí nízký výkon pohonu (například v městském provozu), slouží jako 

pohonná jednotka pouze elektromotor. Spalovací motor je vypnutý. Výhody tohoto 

typu pohonu jsou zřejmé: nulová spotřeba benzínu a žádné emise. Tyto technologie ve 

vozidlech s sebou nesou také změny pro vaši každodenní práci.

Elektrické napětí v palubní síti

Požadavků, které musí elektrický pohon elektromobilu  / hybridního vozidla splňovat, 

a očekávaného výkonu nelze dosáhnout při rozsahu napětí ve výši 12 nebo 24 voltů. 

Jsou zde nutné výrazně větší rozsahy napětí. Ve vozidlech s vysokonapěťovými systémy 

jsou pohon a pomocné jednotky provozovány při napětí od 30 V do 1000 V AC (střídavé) 

nebo 60 V až 1500 V DC (stejnosměrné). To se týká většiny elektromobilů a hybridních 

vozidel.

Brzdění vozidla – nabíjení baterie se  

zvýšeným výkonem.

Funkce boost – spalovací motor  

a elektromotor pohánějí vozidlo.

Jízda na elektrický pohon – pohon pouze  

elektromotorem.

Funkce
Elektromobil je definován jako motorové vozidlo poháněné elek-

tromotorem. Elektrická energie potřebná pro jeho pohyb je zís-

kávána z hnací baterie (akumulátoru), tedy nikoliv z palivového 

článku ani z  prodlužovače dojezdu (anglicky range extender). 

Jelikož samotný elektromobil během provozu neemituje žádné 

relevantní škodliviny, je klasifikován jako vozidlo bez emisí.

Kola jsou u  elektromobilu poháněna elektromotory. Elektrická 

energie je ukládána do akumulátorů, které mají formu jedné 

nebo více hnacích nebo napájecích baterií. Elektronicky řízené 

elektromotory mohou dodávat svůj maximální točivý moment už 

z  klidového stavu. Na rozdíl od motorů s  vnitřním spalováním 

obvykle nepotřebují manuální převodovku a dokážou intenzivně 

akcelerovat i  při nízkých rychlostech. Elektromotory jsou tišší 

než benzínové či naftové motory, jsou téměř bez vibrací a ne- 

emitují škodlivé výfukové plyny. Mají velmi vysokou účinnost  – 

více než 90 %. 

Úspora hmotnosti díky eliminaci různých konstrukčních skupin 

spalovacího motoru (motor, převodovka, nádrž) je vyvážena rela-

tivně vysokou hmotností akumulátorů. Elektromobily jsou proto 

obvykle těžší než odpovídající vozidla se spalovacím motorem. 

Kapacita baterie (baterií) má velký dopad na hmotnost a  cenu 

vozidla.

V  minulosti měla elektrická vozidla na jedno nabití jen krátký 

dojezd. V  poslední době se však zvyšuje počet elektromobilů, 

které ujedou i  několik set kilometrů, jako např.  Tesla Model S, 

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

BMW i3.

Pro ještě větší dojezd elektromobilů se někdy k výrobě elektrické 

energie používají přídavná zařízení (většinou ve formě spalova-

cího motoru). Mluví se pak o tzv. prodlužovači dojezdu (anglicky 

range extender).

Vysokonapěťové systémy  
v elektromobilech 

Klimatizace a chlazení v elektromobilech

Aby mohl být elektromobil provozován se zvlášť vysokou účinností, je nutné udržovat teplotu elektromotoru, výkonové elektroniky 

a baterie v rozsahu, který je pro jejich účinnost optimální. K tomu je zapotřebí sofistikovaný systém termomanagementu.

Systém na bázi chladiva  
(neboli přímé chlazení baterie)

Okruh systému na bázi chladiva se skládá z následujících hlav-

ních komponent: kondenzátor, výparník a  bateriová jednotka 

(bateriové články, chladicí deska a elektrický pomocný ohřívač). 

Je zásobován z chladivového okruhu klimatizace a je řízen sa-

mostatně pomocí ventilů a teplotních senzorů. Popis fungování 

jednotlivých komponent je uveden ve vysvětlení k nákresu sys-

tému na bázi chladicí kapaliny a chladiva.

Okruh na bázi chladiva

Přehled hybridních technologií / 
Vysokonapěťové systémy v elektromobilech
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Okruh na bázi chladicí kapaliny a chladiva (neboli nepřímé chlazení baterie)

Čím vyšší je výkon baterií, tím větší smysl má používat poměrně 

složitý okruh na bázi chladicí kapaliny a chladiva. Celý chladicí 

systém je rozdělen do několika okruhů, z nichž každý má vlastní 

chladič (nízkoteplotní chladič), čerpadlo chladicí kapaliny, ter-

mostat a uzavírací ventil pro chladicí kapalinu. Pomocí speciál- 

ního výměníku tepla (chilleru) je integrován také chladivový 

okruh klimatizace. Vysokonapěťový ohřívač chladicí kapaliny 

zajišťuje dostatečnou regulaci teploty baterie při nízkých ven-

kovních teplotách.

Teplota chladicí kapaliny pro elektromotor a  výkonovou elek-

troniku je pomocí nízkoteplotního chladiče udržována v  samo-

statném okruhu (vnitřní okruh na obrázku výše) na hodnotě pod 

60  °C. Pro dosažení plného výkonu a  zajištění nejdelší možné 

životnosti je nutné teplotu chladicí kapaliny baterie vždy udržo-

vat mezi přibližně 15 °C a 30 ° C. Pokud je teplota příliš nízká, 

chladicí kapalina se zahřívá pomocí vysokonapěťového pomoc-

ného ohřívače. Pokud je teplota příliš vysoká, je ochlazována 

pomocí nízkoteplotního chladiče. Pokud to nestačí, je chladicí 

kapalina dále ochlazována pomocí chilleru, který je integrován jak 

v okruhu chladicí kapaliny, tak v chladivovém okruhu. Chladivo 

v  klimatizaci protéká chillerem a  dále ochlazuje chladicí kapa-

linu, která chillerem také protéká. Celková regulace se provádí 

pomocí jednotlivých termostatů, senzorů, čerpadel a ventilů.

Vysokonapěťové systémy 
v elektromobilech 
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Uzavírací ventil pro chladicí  
kapalinu / chladivo

Uzavírací ventily pro chladicí kapalinu  / 

chladivo jsou ovládány elektricky a  po- 

dle potřeby otevírají/uzavírají části okruhu 

chladicí kapaliny / chladiva nebo několik 

okruhů vzájemně propojují.

Termostat

Termostaty, ať už elektrické nebo mecha-

nické, udržují teplotu chladicí kapaliny na 

konstantní úrovni.

Elektrický kompresor do  
klimatizace

Kompresor je poháněn elektricky, a  to 

vysokým napětím. To umožňuje klimati-

zaci vozidla i při vypnutém motoru. Kro-

mě toho lze pomocí klimatizace ochlazo-

vat také chladicí kapalinu.

Popis komponent

Chiller

Chiller je speciální výměník tepla, který je připojen jak k  okruhu chladicí kapaliny, tak 

k chladivovému okruhu, což přináší další snižování teploty chladicí kapaliny chladivem 

klimatizace. To v případě potřeby umožňuje další nepřímé chlazení baterie klimatizací. Za 

tímto účelem protéká chladicí kapalina sekundárního okruhu chladicími deskami baterie. 

Po absorbování tepla se chladicí médium v chilleru ochlazuje na výchozí teplotu. Teplota 

je v chilleru snižována odpařováním dalšího chladiva, které cirkuluje v primárním okruhu.

Chladič baterie

Na každé straně chladicích desek je umístěn bateriový segment. Bateriové segmenty 

a chladicí desky tvoří pevně propojený bateriový modul. Při přímém chlazení baterie 

protéká chladicími deskami chladivo klimatizace. Při nepřímém chlazení baterie prou-

dí chladicími deskami chladicí kapalina. Pokud chladicí výkon pro nepřímé chlazení 

baterie nestačí, lze chladicí kapalinu ochlazovat navíc také pomocí chilleru. Chiller je 

speciální výměník tepla, který se používá při nepřímém chlazení baterie a je integrován 

do chladivového okruhu i okruhu chladicí kapaliny.

Nízkoteplotní chladič

Teplota chladicí kapaliny pro elektromo-

tor a  výkonovou elektroniku je pomocí 

nízkoteplotního chladiče udržována v sa-

mostatném chladicím okruhu na hodnotě 

pod 60 °C.

Vysokonapěťový pomocný  
ohřívač chladicí kapaliny

Pokud je teplota příliš nízká, chladicí ka-

palina se zahřívá pomocí elektrického vy-

sokonapěťového pomocného ohřívače. 

Ten je integrován v chladicím okruhu.

Vysokonapěťová baterie

Vysokonapěťová baterie (HV baterie) je vedle elektromotoru jednou z klíčových kompo-

nent elektromobilu. Skládá se ze vzájemně propojených bateriových modulů, které se 

zase skládají z článků. Baterie jsou obvykle založeny na lithium-iontové technologii. Mají 

vysokou energetickou hustotu. Vzhledem k oslabující chemické reakci jejich výkonnost 

při teplotách pod 0 °C výrazně klesá. Při teplotách nad 30 °C dochází k výrazně rychlej-

šímu stárnutí a při teplotách nad 40 °C může dojít k poškození baterie. Aby se dosáhlo 

co nejdelší životnosti a co nejvyšší účinnosti, musí být baterie provozována v určitém 

rozsahu teplot.

Elektrické vodní čerpadlo

Elektrická čerpadla vody nebo chladicí 

kapaliny s  integrovanou elektronickou 

regulací se zapínají plynule  – podle po-

žadovaného chladicího výkonu. Mohou 

být používána jako hlavní, vedlejší nebo 

cirkulační čerpadla a pracují nezávisle na 

motoru a podle aktuální potřeby. 

Kondenzátor

Kondenzátor je nutný pro chlazení chladi-

va zahřívaného kompresí v kompresoru. 

Horký chladivový plyn proudí do konden-

zátoru a uvolňuje teplo do okolí potrubím 

a  lamelami. Chlazením se skupenství 

chladiva mění z plynného na kapalné.

Elektrický pomocný ohřívač /  
vysokonapěťový pomocný  
ohřívač

Elektromobily postrádají odpadní tep-

lo z  motoru, které by se přenášelo na 

chladicí kapalinu. Interiér vozidla je proto 

nutné vytápět pomocí elektrického po-

mocného ohřívače, který je umístěn ve 

ventilačním systému.

Výkonová elektronika

Jejím úkolem ve vozidle je ovládat elektromotory, komunikovat s  ovládáním vozidla 

a diagnostikovat pohon. Výkonová elektronika se zpravidla skládá z elektronické řídicí 

jednotky, střídače a DC/DC měniče. Aby bylo možné výkonovou elektroniku udržovat 

v určitém rozsahu teplot, je připojena k systému chlazení/vytápění vozidla.

Vysokonapěťové systémy 
v elektromobilech 
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Klimatizace

Vzhledem k vysoké účinnosti během provozu vykazují elektrické 

pohony jen malou nebo přímo nulovou ztrátu tepla do okolí. 

K  vytápění automobilu při nízkých venkovních teplotách nebo 

k  odmrazování oken jsou proto zapotřebí přídavná topení. Ta 

představují další spotřebiče elektrické energie a z důvodu vysoké 

spotřeby jsou velmi významná. Využívají část energie ukládané 

v akumulátoru, což má výrazný dopad na dojezd, zejména pak 

v zimě. Elektrické pomocné ohřívače, které jsou integrované do 

ventilačního systému, představují jednoduchou, účinnou, ale 

také velmi energeticky náročnou formu vytápění. V  současné 

době se používají také energeticky účinná tepelná čerpadla. Ta 

lze v létě využívat také jako klimatizaci k chlazení. Vyhřívání seda-

del a oken přivádí teplo přímo do oblastí, které se mají zahřívat, 

což také snižuje nároky na vytápění interiéru. Elektromobily jsou 

často parkovány na nabíjecích stanicích. Tam může být vozidlo 

před zahájením jízdy předehřáto či ochlazeno, aniž by to zatěžo-

valo akumulátor. Cestou pak je potřeba výrazně méně energie 

na vytápění či chlazení. K dispozici dnes jsou aplikace pro chytré 

telefony, které lze použít k dálkovému ovládání topení ve voze. 

Řízení nabíjení a vybíjení

Pro akumulátory se používají různé systémy, které zajišťují řízení 

nabíjení a  vybíjení, monitorování teploty, odhad dojezdu a  dia-

gnostiku. Životnost výrazně závisí na podmínkách používání 

a  dodržování provozních limitů. Systémy řízení baterie včetně 

regulace teploty zabraňují škodlivému a potenciálně nebezpeč-

nému přebíjení nebo hlubokému vybíjení akumulátorů a kritickým 

teplotním stavům. Díky monitorování každého jednotlivého bate-

riového článku je možné reagovat dříve, než dojde k  výpadku 

nebo poškození dalších článků. Informace o stavu lze také uložit 

pro účely údržby a v případě závady zobrazit řidiči jako hlášení.

Obecně je kapacita baterie většiny elektromobilů dnes dostaču-

jící pro většinu všech jízd na krátké a střední vzdálenosti. Studie 

publikovaná v roce 2016 Massachusetts Institute of Technology 

dospěla k závěru, že dojezd současných elektromobilů postačuje 

pro 87 % všech jízd. Dojezdy různých vozidel se však výrazně 

liší. Rychlost elektromobilu, venkovní teplota a zejména používání 

topení a klimatizace výrazně zmenšují akční rádius. Stále kratší 

doby nabíjení a neustálé rozšiřování nabíjecí infrastruktury naproti 

tomu akční rádius elektromobilů průběžně zvětšují. 

Vysokonapěťové systémy 
v elektromobilech 
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Praktické tipy
V  elektromobilech a  hybridních vozidlech jsou nevyhnutelně 

instalovány vysokonapěťové komponenty. Jsou označeny 

jednotnými varovnými štítky. Kromě toho jsou všechny vyso-

konapěťové kabely bez ohledu na výrobce provedeny v jasně 

oranžové barvě.

Při práci na vozidlech s  vysokonapěťovými systémy je třeba 

postupovat následovně:

1. Odpojte napětí.

2. Zajistěte proti opětovnému zapnutí.

3. Zkontrolujte nepřítomnost napětí.

Základní pravidla při práci na  
elektromobilech a hybridních vozidlech

Dodržujte pokyny výrobce vozidla a naše tipy pro dílny.

Start vozidla a pohyb s ním: 

Aby bylo možné vozidlo s  vysokonapěťovým systémem řídit 

(i třeba jen z dílny nebo do ní), je vyžadováno poučení příslušné 

osoby.

Servis a údržba: 

Servisní práce a  údržbu (výměna kol, prohlídky) na vysokona-

pěťových vozidlech smějí provádět pouze osoby, které předtím 

byly o nebezpečích těchto vysokonapěťových systémů náležitě 

poučeny a  instruovány „odborníkem na práce na jiskrově bez-

pečných HV vozidlech“.

Výměna vysokonapěťových komponent: 

Osoby, kteří vyměňují vysokonapěťové komponenty jako napří-

klad kompresor do klimatizace, musejí mít příslušnou kvalifikaci 

(odborníci na práce na jiskrově bezpečných HV vozidlech).

Výměna baterie: 

Oprava nebo výměna vysokonapěťových komponent vedoucích 

napětí (baterie) vyžaduje zvláštní kvalifikaci.

Pomoc při poruše vozidla / vlečení / odtah: 

Kdo poskytuje vozidlům s vysokonapěťovými systémy pomoc při 

poruše či zajišťuje jejich vlečení nebo odtah, musí být poučen 

o konstrukci a  fungování těchto vozidel a  jejich vysokonapěťo-

vých systémů. Kromě toho je třeba předem zohlednit příslušné 

pokyny od výrobců vozidel. Pokud jsou vysokonapěťové kompo-

nenty (baterie) poškozené, je třeba se poradit s hasiči.

Čemu musím věnovat pozornost jako servis (nebo jeho zaměstnanec)?

Základy
V  konvenčních systémech pohonu se spalovacím motorem je 

vnitřní klimatizace v  důsledku mechanicky poháněného kom-

presoru přímo závislá na provozu motoru. I  ve vozidlech, která 

jsou v odborných kruzích označována jako mikrohybridy a mají 

pouze funkci start/stop, se používají kompresory s  řemenovým 

pohonem. To má za následek to, že když vozidlo stojí a motor je 

vypnutý, teplota na výstupu z výparníku klimatizace vzroste už 

po 2 sekundách. S tím související pomalé zvyšování teploty na 

výstupu z ventilace a zvyšování vlhkosti vzduchu vnímají cestující 

jako rušivé. 

K  řešení tohoto problému lze použít nově vyvíjené zásobníky 

chladu, tzv.  zásobní výparníky. Zásobní výparník se skládá 

ze dvou bloků: výparníkového bloku a  zásobníkového bloku. 

Oběma bloky ve startovací fázi nebo při spuštěném motoru pro-

téká chladivo. Latentní médium ve výparníku je při tom chlazeno 

natolik, že zamrzá. Stává se zásobníkem chladu.

Ve fázi zastavení je motor vypnut, a  kompresor proto není 

poháněn. Teplý vzduch proudící kolem výparníku se ochlazuje 

a  dochází k  výměně tepla. Tato výměna pokračuje, dokud se 

latentní médium úplně nerozteče. Po opětovném rozjezdu se 

proces znovu spustí, takže zásobní výparník může už po jedné 

minutě znovu chladit vzduch.

U vozidel bez zásobního výparníku je nutné motor za velmi tep-

lého počasí už po krátkém odstavení znovu nastartovat. Pouze 

tak lze zajistit nepřetržité chlazení vnitřního prostoru. Klimatizace 

interiéru vozidla může případně také zahrnovat vytápění prostoru 

pro cestující. 

U  plně hybridních vozidel je spalovací motor ve fázi elektrické 

jízdy vypnutý. Zbytkové teplo ve vodním okruhu je pro vytápění 

interiéru dostačující pouze na krátkou dobu. V  takovém pří-

padě vypomáhají připojené vysokonapěťové pomocné ohřívače 

vzduchu, která pak zajišťují funkci vytápění. Způsob fungování 

je obdobný jako u fénu na vlasy. Vzduch nasávaný interiérovým 

ventilátorem se zahřívá, když prochází kolem topných prvků, 

a poté proudí dovnitř.

Klimatizace interiéru

Zásobníkový výparník Schematické znázornění – výparník: (1) výparníkový blok  

o hloubce 40 mm, (2) zásobníkový blok o hloubce 5 mm,  

(3) chladivo, (4) latentní médium, (5) slepý nýt

Základní pravidla při práci na elektromobilech a hybridních vozidlech /
Klimatizace interiéru



16 17

Funkce
Ve vozidlech s plně hybridní technologií se používají vysokonapěťové elektrické kompresory, které 
nejsou závislé na činnosti spalovacího motoru. Tento novátorský systém pohonu umožňuje funkce, 
které vedou k dalšímu zvýšení komfortu, pokud jde o klimatizaci vozidla.

Vysokonapěťový  
kompresor do klimatizace

Ještě před zahájením jízdy je možné vyhřátý interiér ochladit na 

požadovanou teplotu. Nastavení lze provést pomocí dálkového 

ovladače.

Toto chlazení vozidla v klidovém stavu závisí na dostupné kapa-

citě baterie. Kompresor je s ohledem na požadavky klimatizace 

nastaven na nejnižší možný výkon.

U  momentálně používaných vysokonapěťových kompresorů je 

výkon regulován nastavením otáček v krocích po 50 min−1. Interní 

regulace výkonu tak není nutná.

Na rozdíl od principu kývavého kotouče, který se přednostně 

používá u  řemenový kompresorů, se pro kompresi chladiva ve 

vysokonapěťových kompresorech používá spirálový princip. 

Výhodou je úspora hmotnosti cca 20  % a  snížení zdvihového 

objemu o stejné množství při nezměněném výkonu.

K  vytvoření odpovídajícího točivého momentu pro pohon elek-

trického kompresoru se zde používá stejnosměrné napětí přesa-

hující 200 V – v oblasti automobilů velmi vysoké napětí. Střídač 

integrovaný v  jednotce elektromotoru toto stejnosměrné napětí 

převádí na třífázové střídavé napětí, které bezkartáčový elekt-

romotor vyžaduje. Potřebné odvádění tepla ze střídače a vinutí 

motoru je umožněno zpětným tokem chladiva na stranu sání.

Srovnání
Regulace teploty baterie 

Baterie je pro provoz elektromobilů a hybridních vozidel naprosto 

zásadní. Musí rychle a spolehlivě zajistit značné množství energie 

potřebné pro pohon. Většinou se jedná o lithium-iontové a nikl- 

metal hydridové vysokonapěťové baterie. To dále snižuje velikost 

a hmotnost baterií u hybridních vozidel.

Je nezbytné, aby baterie byly provozovány v určitém rozmezí tep-

lot. Při provozní teplotě +40 °C a vyšší se snižuje životnost a pod 

0 °C klesá účinnost a výkon. Kromě toho nesmí určitou hodnotu 

překročit také rozdíl teplot mezi jednotlivými články.

Krátkodobá špičková zatížení ve spojení s  vysokými proudy, 

jako při rekuperaci a boostování, vedou k výraznému zahřívání 

článků. Vysoké venkovní teploty v  letních měsících navíc při-

spívají k rychlému dosažení kritické hodnoty 40 °C. Důsledkem 

překročení teplotního limitu je rychlejší stárnutí a s tím související 

předčasný výpadek baterie. Výrobci vozidel ve svých výpočtech 

usilují o životnost baterie odpovídající délce života automobilu 

(přibližně 8–10 let). Proti stárnutí tak lze bojovat pouze vhodnou 

regulací teploty. Doposud se pro regulaci teploty používají tři 

různé možnosti:

Regulace teploty baterie

Z klimatizovaného interiéru vozidla je nasáván vzduch a je po- 

užíván k chlazení baterie. Chladný vzduch nasávaný z interiéru 

vozidla má teplotu nižší než 40 °C. Tento vzduch je pak veden 

kolem volně přístupných ploch akumulátoru.

Možnost 1

Vysokonapěťový kompresor do klimatizace /
Regulace teploty baterie
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Správná regulace teploty hraje u baterií s větší kapacitou stěžejní 

roli. Proto je nutné baterii při velmi nízkých teplotách zahřívat, 

aby se dostala do ideálního teplotního rozmezí. Pouze v  tomto 

rozmezí lze dosáhnout uspokojivého dojezdu v režimu „jízda na 

elektrický pohon“.

Tento přídavný ohřev baterie se realizuje tak, že baterie je inte-

grována do sekundárního okruhu. Tento okruh trvale udržuje 

ideální provozní teplotu mezi 15 °C a 30 °C. V bateriovém bloku 

protéká vestavěnou chladicí deskou chladicí kapalina, která se 

skládá z vody a glykolu (zelený okruh). Při nízkých teplotách lze 

chladicí kapalinu rychle ohřát pomocí topení, aby se dosáhlo 

ideální teploty. Pokud teplota v  baterii při používání hybridních 

funkcí vzroste, topení se vypne. Chladicí kapalinu pak lze chladit 

proudem vzduchu za jízdy prostřednictvím chladiče baterie nebo 

nízkoteplotního chladiče umístěného v přední části vozidla.

Pokud chlazení chladičem baterie při vysokých venkovních 

teplotách nestačí, proudí chladicí kapalina chillerem. Chladivo 

klimatizace vozidla se v něm vypařuje. Kromě toho lze teplo ze 

sekundárního okruhu velmi kompaktně a  s  vysokou hustotou 

výkonu přenášet do odpařujícího se chladiva. Chladicí kapalina 

se tak dále ochlazuje na původní teplotu. Použitím speciálního 

výměníku tepla lze baterii provozovat v rozsahu teplot, který je 

optimální z hlediska účinnosti.

Možnost 3

Nevýhody této možnosti jsou:

 n Nízká účinnost chlazení.

 n Vzduch nasávaný z interiéru nelze použít k rovnoměrnému  

snižování teploty.

 n Značně náročné vedení vzduchu.

 n Případně rušivé zvuky v interiéru v důsledku ventilátoru. 

 

 n Vzduchovody zajišťují přímé spojení mezi prostorem pro ces-

tující a baterií. To je z bezpečnostních důvodů problematické 

(např. kvůli uvolňování plynů z baterie).

 n Nesmí být podceňováno riziko vniknutí nečistot do akumulá-

toru, protože vzduch z  interiéru obsahuje také prach. Prach 

se usazuje mezi články a vytváří ve spojení s kondenzovanou 

vlhkostí vzduchu vodivý povlak. Tento povlak podporuje vznik 

plazivých proudů v baterii.

Aby se tomuto nebezpečí předešlo, je nasávaný vzduch filtrován. Případně může být vzduch chlazen také samostatnou malou 

klimatizační jednotkou, podobnou samostatným klimatizacím pro zadní řady sedadel ve vozech vyšší třídy.

Speciální výparníková deska uzavřená v bateriovém článku je při-

pojena ke klimatizaci ve vozidle. Děje se tak v procesu označo-

vaném jako splitting na vysokotlaké a nízkotlaké straně za použití 

potrubí a expanzního ventilu. Interiérový výparník a výparníková 

deska baterie, která funguje jako běžný výparník, jsou tak připo-

jeny k témuž okruhu.

Různé úkoly obou výparníků vedou k  různým požadavkům na 

průtok chladiva. Zatímco chlazení kabiny má splňovat požadavky 

na pohodlí cestujících, vysokonapěťová baterie musí být chla-

zena více či méně intenzivně v závislosti na jízdní situaci a teplotě 

okolí.

Z těchto požadavků vyplývá složitá regulace množství odpařova-

ného chladiva. Speciální konstrukce výparníkové desky a z toho 

plynoucí možnost integrace do baterie nabízí velkou kontaktní 

plochu pro výměnu tepla. Tím je zajištěno, že nebude překročena 

kritická maximální teplota 40 °C.

Při velmi nízkých venkovních teplotách by bylo nutné zvýšit tep-

lotu baterie na ideální hodnotu alespoň 15 °C. V této situaci však 

výparníková deska nemůže pomoci. Studená baterie je méně 

výkonná než dobře temperovaná baterie a při teplotách výrazně 

pod bodem mrazu je velmi obtížné ji nabíjet. U mild hybridů to lze 

tolerovat. Za extrémních podmínek je hybridní funkce dostupná 

pouze v omezené míře. Nadále je však k dispozici jízda s využi-

tím spalovacího motoru. Naproti tomu v čistě elektrickém vozidle 

musí být nainstalováno topení pro baterii, aby bylo možné v zimě 

za jakékoliv situace nastartovat a vyjet na silnici.

Možnost 2

Regulace teploty 
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Upozornění
Výparníkové desky, které jsou integrovány přímo do baterie, nelze vyměnit samostatně. 
Proto musí být v případě poškození vždy vyměněna celá baterie.
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Užitečné informace
Kdo chce mít možnost provádět údržbu a opravy složitých sys-

témů (zejména pak pro termomanagement) v elektromobilech 

a hybridních vozidlech, musí se neustále dál vzdělávat. Napří-

klad v Německu potřebují pracovníci, kteří práce na takových 

vysokonapěťových systémech vykonávají, dvoudenní školení 

zakončené kvalifikací „odborník na práce na jiskrově bezpeč-

ných HV vozidlech“.

Na základě takto získaných poznatků je možné na jedné straně 

posoudit nebezpečí spojená s prací na takovém systému a  na 

druhé straně zajistit nepřítomnost napětí po celou dobu práce. 

Bez odpovídajícího školení je zakázáno na vysokonapěťových 

systémech nebo jejich komponentách pracovat. Oprava nebo 

výměna vysokonapěťových komponent vedoucích napětí (baterie) 

vyžaduje zvláštní kvalifikaci.

Školení pro opravy elektromobilů  
a hybridních vozidel

Údržba elektromobilů  
a hybridních vozidel
Zvláštní situace nastávají také při obecných prohlídkách a opra-

vách (např.  na výfukových soustavách, pneumatikách či tlumi-

čích, při výměně oleje nebo pneumatik atd.). Smějí je provádět 

pouze zaměstnanci, kteří byli náležitě poučeni a  instruováni 

„odborníkem na práce na jiskrově bezpečných HV vozidlech“. 

Kromě toho se musejí používat nástroje, které splňují specifikace 

výrobce vozidla.

Autoservisy jsou povinny proškolit všechny zaměstnance, kteří 

se na provozu, údržbě a  opravách elektromobilů a  hybridních 

vozidel podílejí. Dodržujte předpisy platné ve vaší zemi.

Tipy pro dílnu

Pomoc při poruše vozidla, 
vlečení a odtah elektromobilů 
a hybridních vozidel
Řidiči vozidel s vysokonapěťovými (HV) systémy nejsou vystaveni 

přímému elektrickému nebezpečí, a  to ani v  případě poruchy. 

HV systém chrání velké množství opatření provedených výrob-

cem vozidla. Také pomoc při poruše je pro vozidla s HV systémy 

bezpečná, pokud k  odstranění závad nejsou nutné zásahy do 

HV systému.

Nebezpečí však hrozí v  případě pomoci při poruše nebo vle-

čení vozidel, která byla poškozena při nehodě nebo která je 

třeba vytáhnout ze sněhu nebo vody. Jiskrová bezpečnost vozi-

del, která chrání před riziky plynoucími z  elektrického proudu 

nebo elektrického oblouku, je velmi vysoká, není však zajištěna 

naprostá či 100% bezpečnost pro případ jakéhokoliv poškození. 

V případě pochybností je třeba vzít v potaz informace od výrobce 

vozidla nebo si vyžádat další. 

Školení pro opravy elektromobilů 
a hybridních vozidel / Tipy pro dílnu

Kurzy termomanagementu 
od MAHLE:

Pro praktikanty, zkušené zaměstnance, mistry i techniky s vyso-

koškolským vzděláním – MAHLE Aftermarket nabízí vhodné ško-

lení pro všechny.

Vedle teoretického výcviku nabízí MAHLE Aftermarket speciální 

praktická školení v oblasti předcházení škodám na osobních au-

tomobilech, nákladních vozidlech i  zemědělských a  stavebních 

strojích.

V MAHLE Aftermarket jsme flexibilní. Vyberete si požadované 

téma a  řeknete nám, kdy a  kde by se školení mělo uskuteč-

nit – a my se pak postaráme o vše ostatní. Stačí se obrátit na 

obchodního partnera MAHLE Aftermarket nebo přímo na nás 

na adrese ma.training@mahle.com.

Techničtí experti MAHLE Aftermarket se těší na podnětná školení 

pro vás.

 n termomanagement v moderních spalovacích motorech 

 n  nové technologie: potenciál a výzvy v moderních motorech 

 n doklad o odbornosti v oblasti klimatizací 

Nástroje pro práci na vysokonapěťovém systému
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 n podle nápisu na přístrojové desce nebo na vozidle

 n podle oranžových vysokonapěťových kabelů (viz obrázek);  

obecně platí: nesahat na vysokonapěťové komponenty  

a oranžové kabely

 n podle označení na HV komponentách (viz obrázek) 

Jak zjistím, že je vozidlo vybaveno vysokonapěťovým systémem?

Vysokonapěťové komponenty v motorovém prostoru

Kdo může poskytnout pomoc při poruše vozidla?

Pomoc při poruše elektromobilů a  hybridních vozidlech může 

poskytnout osoba, která k  tomu má zvláštní kvalifikaci. Takové 

osoby jsou proškoleny o konstrukci a fungování vozidel s vyso-

konapěťovými systémy. Platí při tom specifické národní poža-

davky a  podmínky pro neelektrotechnické práce. (V  Německu 

platí informace DGUV 200-005 „Kvalifikace pro práce na vozi-

dlech s vysokonapěťovými systémy“ (dříve BGI 8686). Dodržujte 

předpisy platné ve vaší zemi.)

Jaké jsou první kroky v případě pomoci při poruše 
vozidla?

 n Vyjměte klíček ze zapalování (pozor: transpondérové systémy 

se při přiblížení automaticky zapnou) a poté vytáhněte odpojo-

vač/disconnecter vysokonapěťové baterie.

 n Vizuálně zkontrolujte, zda HV komponenty nejsou poškozené.

 n Na HV komponentách neprovádějte žádné práce. Mohou je 

provádět pouze osoby, které jsou kvalifikované pro práci na 

vozidlech s vysokonapěťovými systémy. To platí také v případě, 

že jsou HV komponenty poškozeny během pomoci při poruše 

nebo je v tom okamžiku poškození zjištěno.

 n Zbytkové napětí může být přítomno i po vypnutí HV systému – 

v závislosti na konkrétním výrobci ještě několik minut.

Odpojovač/disconnecter

Startování přes kabely, vlečení a odtah – na co dávat pozor?

Startování přes kabely

V  každém případě dodržujte pokyny výrobce. Startování přes 

kabely pomocí palubní sítě 12/24 V DC je možné pouze u něko-

lika málo vozidel. Po vypnutí mohou být přítomna nebezpečná 

zbytková napětí, která se nevybijí prostřednictvím trvalého vybí-

jecího odporu. Před otevřením si prostudujte pokyny uvedené 

v návodu k obsluze nebo v technických informacích od výrobce 

vozidla.

Vlečení a odtah

 n Poškozené vozy mohou být obecně naloženy na vyprošťovací 

vozidlo (s plošinou).

 n Při vlečení na tyči nebo laně je třeba dodržovat pokyny výrobce.

 n Aby bylo možné vozidla bezpečně odtáhnout, je třeba dbát 

všech opatření z  kapitoly „Bezpečná pomoc v případě elek-

tromobilů“.

 n Pokud je vozidlo vlečeno/taženo navijákem, nesmějí se v pro-

storu upevňovacích bodů nacházet žádné HV komponenty 

a nesmějí být poškozeny. Totéž platí pro zvedání pomocí zve-

dáku na auta nebo nakládacího jeřábu. 

Chování při nehodě

 n V případě nehody je HV systém většinou deaktivován nafouk-

nutím airbagu. To platí pro téměř všechny osobní automobily, 

ale ne nutně pro užitková vozidla.

 n Aby byla zajištěna bezpečnost práce, je třeba dodržovat 

všechna opatření z kapitoly „Základní pravidla při práci na elek-

tromobilech a hybridních vozidlech“.

 n Někteří výrobci doporučují nebo přímo vyžadují, aby byl odpo-

jen záporný pól baterie palubní sítě 12/24 V DC (další informace 

najdete také v příslušných pokynech pro vyprošťování).

 n Pokud byly při nehodě poškozeny nebo vytrženy HV baterie 

nebo HV kondenzátory (zásobníky energie v užitkových vozi-

dlech), představuje to zvláštní riziko. V  takovém případě je 

třeba požádat o pomoc hasiče. Při manipulaci s poškozenými 

HV bateriemi je nutné nosit vhodné osobní ochranné pracovní 

prostředky (ochrana obličeje, ochranné rukavice pro práci pod 

napětím). 

 n Tekutiny unikající z  baterií mohou být v  závislosti na typu 

baterie žíravé nebo dráždivé. V  každém případě je třeba 

předejít kontaktu. Po nehodě nelze vyloučit, že HV baterie 

mohou v důsledku vnitřní reakce i později začít hořet. Hava-

rovaná vozidla by proto neměla být parkována v uzavřených 

prostorech.


