
MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 - 46

70376 Stuttgart /Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com

Θερμοδιαχείριση
σε ηλεκτρικά και  
υβριδικά οχήματα

m
ah

le
d-

07
6/

02
.2

02
0/

EL
 



02 03

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Πόσο σημαντικές είναι οι ηλεκτρικές και  

υβριδικές τεχνολογίες για το συνεργείο; 04

Επισκόπηση των υβριδικών τεχνολογιών

Μια σύγκριση 05

Συστήματα υψηλής τάσης σε  
ηλεκτρικά οχήματα

Λειτουργία 07

Περιγραφή εξαρτημάτων 10

Βασικός κανόνας κατά τις εργασίες σε  
ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα

Πρακτικές συμβουλές 14

Κλιματισμός εσωτερικού χώρου

Βασικές αρχές 15

Κομπρεσέρ A/C υψηλής τάσης

Λειτουργία 16

Διαχείριση θερμοκρασίας της μπαταρίας

Μια σύγκριση 17

Μετεκπαίδευση για την επισκευή των  
ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων

Αξιοσημείωτα στοιχεία 20

Συμβουλές για το συνεργείο

Συντήρηση των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων 21

Οδική βοήθεια, ρυμούλκηση και ανάσυρση των  

ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων 21



04 05

Μια σύγκριση
Ο όρος «υβριδικό» σημαίνει πάνω-κάτω μίξη ή συνδυασμός. Στην τεχνολογία οχημάτων σημαίνει 
ότι σε ένα όχημα ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης με κοινή τεχνολογία μετάδοσης κίνησης  
συνδυάζεται με τα στοιχεία ενός ηλεκτρικού οχήματος.

Η υβριδική τεχνολογία γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική από τεχνικής απόψεως σε τρία βήματα: 
από μικρο-υβριδική μέχρι ήπια και πλήρως υβριδική τεχνολογία. Παρά τις τεχνικές διαφορές, το 
κοινό όλων των τεχνολογιών είναι η φόρτιση της χρησιμοποιούμενης μπαταρίας μέσω ανάκτησης 
της ενέργειας πέδησης.

Πόσο σημαντικές είναι οι  
ηλεκτρικές και υβριδικές  
τεχνολογίες για το συνεργείο;
Το 2018 πουλήθηκαν για πρώτη φορά παγκοσμίως με 2,1 εκατομ-

μύρια οχήματα πάνω από 2 εκατομμύρια ηλεκτρικά και υβριδικά 

plug-in οχήματα. Έτσι, το ποσοστό τους στην αγορά αυξήθηκε σε 

2,4 τοις εκατό όλων των καινούριων κυκλοφοριών – με περαιτέ-

ρω αυξανόμενη τάση (Πηγή: Center of Automotive Management). 

Μάλιστα στη Νορβηγία το ποσοστό τους στην αγορά κυμαίνεται 

ήδη περίπου στο 50%! 

Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και της υβριδικής κίνησης 

προωθείται σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Ενέργειας (IEA) 

προ παντός από κυβερνητικά προγράμματα, όπως επιδοτήσεις, 

τοπικές απαγορεύσεις οδήγησης για αυτοκίνητα με κινητήρες 

εσωτερικής καύσης ή πρότυπα για καθαρό αέρα. Οι αρχές θε-

ωρούν ότι τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν μια από τις πολλές 

ισχύουσες τεχνικές μετάδοσης κίνησης, με τις οποίες επιτυγ-

χάνονται μακροπρόθεσμα οι στόχοι βιωσιμότητας ως προς τη 

μείωση των εκπομπών. 

Σύμφωνα με μια μελέτη του τμήματος συμβουλών διαχείρισης 

της PricewaterhouseCoopers, το 2030 κάθε τρίτο καινούριο 

όχημα που θα τίθεται σε κυκλοφορία στην Ευρώπη θα μπορού-

σε να είναι ηλεκτρικό. Έτσι, λοιπόν, δεν τίθεται πλέον θέμα, εάν 

θα επικρατήσουν πράγματι οχήματα με ηλεκτρικές, υβριδικές 

τεχνολογίες ή ακόμη και τεχνολογίες υδρογόνου. Σύντομα, θα 

αποτελούν μάλλον καθημερινή εικόνα στους δρόμους. 

Αυτά τα οχήματα όμως χρήζουν επίσης συντήρησης και επι-

σκευής – έτσι το θέμα της θερμοδιαχείρισης θα γίνεται όλο και 

πιο περίπλοκο. Στο πλαίσιο αυτό, η θέρμανση της μπαταρίας και 

του ηλεκτρονικού συστήματος ισχύος παίζει έναν εξίσου σημα-

ντικό ρόλο με τη θέρμανση και την ψύξη του εσωτερικού χώρου 

του οχήματος. 

Εξαρτήματα κλιματισμού θα χρειαστούν και σε αυτές τις μορφές 

μετάδοσης κίνησης – μάλιστα η σημασία τους θα αυξάνεται, κα-

θώς το σύστημα κλιματισμού επηρεάζει συχνά άμεσα ή έμμεσα 

την ψύξη των μπαταριών και του ηλεκτρονικού συστήματος. 

Γι' αυτό και μελλοντικά το θέμα «Συντήρηση των κλιματιστικών»  

θα παίζει έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο σε σχέση με  

σήμερα.

Εισαγωγή

Εισαγωγή/ 
Επισκόπηση των υβριδικών τεχνολογιών

Επισκόπηση των  
υβριδικών τεχνολογιών

Προς το παρόν, τυπικοί εκπρόσωποι πλήρως υβριδικών οχημάτων είναι τα Toyota Prius, BMW ActiveHybrid X6 (E72) και VW Touareg 

Hybrid. Αντιθέτως, τα BMW ActiveHybrid 7 και Mercedes S400 (F04) αποτελούν παραδείγματα ήπιων υβριδικών.

Όπως φαίνεται από την επισκόπηση, καθεμιά από τις τεχνολογίες διαθέτει διαφορετικές λειτουργίες που συμβάλλουν στην εξοικο-

νόμηση καυσίμου. Αυτές οι τέσσερις λειτουργίες επεξηγούνται εν συντομία παρακάτω.

Λειτουργία Μικρο-υβριδικά Ήπια υβριδικά Πλήρως υβριδικά

Ισχύς του ηλεκτροκινητήρα/του δυναμό 2 – 3 kW
(Ανάκτηση ενέργειας  
πέδησης μέσω δυναμό)

10 – 15 kW > 15 kW

Εύρος τάσης 12 V 42 – 150 V > 100 V

Εφικτή εξοικονόμηση καυσίμου σε σύγκριση  
με το συμβατικά κινούμενο όχημα

< 10% < 20% > 20%

Λειτουργίες που συμβάλλουν στην  
εξοικονόμηση καυσίμου

Λειτουργία εκκίνησης-διακοπής
Ανάκτηση

Λειτουργία εκκίνησης-διακοπής
Λειτουργία επιδόσεων (boosting)
Ανάκτηση

Λειτουργία εκκίνησης-διακοπής
Λειτουργία επιδόσεων (boosting)
Ανάκτηση
Ηλεκτρική οδήγηση

 n Μικρο-υβριδικά

Διαθέτουν κατά κανόνα έναν κοινό κινητήρα εσωτερικής καύ-

σης με αυτόματο μηχανισμό εκκίνησης-διακοπής, καθώς και 

ένα σύστημα ανάκτησης της ενέργειας πέδησης.

 n Υβριδικά εξωτερικής φόρτισης (plug-in)

Έχουν τη δυνατότητα φόρτισης των συσσωρευτών, για παρά-

δειγμα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το παράλληλο όφελος 

σε αυτόν τον τύπο οχημάτων είναι ότι ο θάλαμος των επιβα-

τών μπορεί να αποκτήσει ταυτόχρονα την επιθυμητή θερμο-

κρασία πριν από την έναρξη οδήγησης. Έτσι, το όχημα είναι 

έτοιμο προς χρήση ακριβώς το επόμενο πρωινό. Το plug-in 

υβριδικό είναι μια μορφή πλήρους υβριδικού.

 n Πλήρως υβριδικά

Δεν προσφέρουν απλά τη «Λειτουργία επιδόσεων» αλλά και 

πλήρη ηλεκτρική οδήγηση. Για τον σκοπό αυτό, διαθέτουν ένα 

ολοκληρωμένο ηλεκτρικό σύστημα ισχύος. Αυτό όμως απαι-

τεί μια πολύ δυνατότερη μπαταρία από ό,τι αυτή των ήπιων 

υβριδικών.

 n Ήπια υβριδικά

Διαθέτουν επίσης έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα και μια ισχυρό-

τερη μπαταρία. Το ηλεκτρικό βοηθητικό σύστημα μετάδοσης 

κίνησης εφαρμόζεται αποκλειστικά για τη στήριξη κατά την 

εκκίνηση και για τη μεγαλύτερη μετάδοση δύναμης κατά την 

προσπέραση, τη λεγόμενη «Λειτουργία επιδόσεων (boosting)».

Σημαντική υπόδειξη ασφαλείας
Οι ακόλουθες τεχνικές πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές συντάχθηκαν με σκοπό την επαγγελματική 
στήριξη των συνεργείων οχημάτων στην εργασία τους. Οι εδώ διαθέσιμες πληροφορίες θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο από σχετικώς εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό.
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Λειτουργία εκκίνησης-διακοπής

Μόλις το όχημα σταματήσει, π.χ. σε ένα 

φανάρι ή στην κίνηση, ο κινητήρας εσω-

τερικής καύσης σβήνει. Μόλις πατηθεί 

ο συμπλέκτης για την εκκίνηση και μπει 

η πρώτη ταχύτητα, ο κινητήρας εσωτε-

ρικής καύσης ξεκινάει αυτόματα. Έτσι, 

είναι άμεσα διαθέσιμος για να συνεχιστεί 

η οδήγηση.

Το όχημα σταματάει – ο κινητήρας  

σβήνει αυτόματα.

Πάτημα συμπλέκτη, ταχύτητα –  

ο κινητήρας ξεκινάει αυτόματα.

Ανάκτηση

Ανάκτηση είναι η τεχνική, με την οποία αποκαθίσταται ένα μέρος της ενέργειας πέδη-

σης. Κανονικά, αυτή η ενέργεια χάνεται κατά την πέδηση ως θερμική ενέργεια. Κατά 

τη διαδικασία ανάκτησης, όμως, το δυναμό του οχήματος χρησιμοποιείται ως φρένο 

κινητήρα – εκτός των κανονικών φρένων των τροχών. Η ενέργεια που παράγεται από το 

δυναμό κατά την επιβράδυνση αποθηκεύεται στον συσσωρευτή ρεύματος (μπαταρία). 

Αυτή η διαδικασία αυξάνει στοχευμένα τη ροπή οπισθέλκουσας του κινητήρα επιβρα-

δύνοντας το όχημα.

Λειτουργία επιδόσεων (boosting)

Κατά τη φάση επιτάχυνσης, προστίθενται οι διαθέσιμες ροπές στρέψης του κινητήρα 

εσωτερικής καύσης και του ηλεκτροκινητήρα. Έτσι, το υβριδικό όχημα μπορεί να επι-

ταχύνει γρηγορότερα από ένα συγκρινόμενο, συμβατικά κινούμενο όχημα. Η λειτουργία 

boosting χρησιμεύει στην υποστήριξη κατά την εκκίνηση και στη μεγαλύτερη μετάδοση 

δύναμης κατά την προσπέραση. Αυτή η δύναμη παράγεται μέσω ενός ηλεκτρικού βο-

ηθητικού συστήματος μετάδοσης κίνησης αποκλειστικά για αυτούς τους δύο σκοπούς 

χρήσης. Ως παράδειγμα: στο VW Touareg Hybrid αυτό σημαίνει μια αύξηση της ισχύος 

της τάξεως των 34 kW.

Ηλεκτρική οδήγηση

Εάν απαιτείται μικρή ισχύς μετάδοσης κίνησης, όπως παραδείγματος χάριν κατά την κυ-

κλοφορία στην πόλη, ως κινητήριος μηχανισμός χρησιμεύει μόνο ο ηλεκτροκινητήρας. 

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης είναι απενεργοποιημένος. Τα πλεονεκτήματα αυτού 

του είδους μετάδοσης κίνησης είναι η απουσία κατανάλωσης βενζίνης και εκπομπών. Με 

αυτές τις τεχνολογίες στο όχημα, προκύπτουν επίσης διαφορετικές προϋποθέσεις που 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην καθημερινή εργασία.

Ηλεκτρική τάση στο δίκτυο τροφοδότησης του οχήματος

Οι απαιτήσεις και οι επιδόσεις που πρέπει να πληροί και να έχει το ηλεκτρικό σύστημα 

μετάδοσης κίνησης ενός ηλεκτρικού/υβριδικού οχήματος δεν επιτυγχάνονται με εύρος 

τάσης 12 ή/και 24 Volt. Εδώ, απαιτείται σημαντικά υψηλότερο εύρος τάσης. Σε οχή-

ματα με συστήματα υψηλής τάσης, το σύστημα μετάδοσης κίνησης και τα βοηθητικά 

συστήματα λειτουργούν με τάσεις από 30 Volt έως 1.000 Volt AC (εναλλασσόμενη 

τάση) ή από 60 V έως 1.500 V DC (συνεχής τάση). Αυτό αφορά στα περισσότερα 

ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα.

Όχημα που φρενάρει – φόρτιση της 

μπαταρίας με αυξημένη ισχύ

Λειτουργία boosting – ο κινητήρας εσω-

τερικής καύσης και ο ηλεκτροκινητήρας 

κινούν το όχημα

Ηλεκτρική οδήγηση – αποκλειστική μετά-

δοση κίνησης από τον ηλεκτροκινητήρα

Λειτουργία
Σύμφωνα με τον ορισμό, το ηλεκτρικό όχημα είναι ένα μηχανοκί-

νητο όχημα, το οποίο κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα. Η απαι-

τούμενη ηλεκτρική ενέργεια για την κίνησή του λαμβάνεται από 

μια μπαταρία έλξης (συσσωρευτής), δηλ. όχι από κυψέλη καυσί-

μου ή σύστημα επέκτασης εμβέλειας (range extender). Επειδή 

το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν εκπέμπει σχετικές βλαβερές ουσίες 

κατά τη λειτουργία, ταξινομείται ως όχημα μηδενικών εκπομπών.

Στα ηλεκτρικά οχήματα οι τροχοί κινούνται μέσω ηλεκτροκινη-

τήρων. Η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε συσσωρευτές, 

υπό μορφή μιας ή περισσοτέρων μπαταριών έλξης/τροφοδο-

σίας. Οι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενοι ηλεκτροκινητήρες μπορούν 

να μεταφέρουν τη μέγιστη ροπή στρέψης τους ήδη με το όχη-

μα εν στάσει. Κατά κανόνα και σε αντίθεση με τους κινητήρες 

εσωτερικής καύσης δεν χρειάζονται κιβώτιο ταχυτήτων και 

μπορούν να επιταχύνουν σημαντικά ακόμη και με χαμηλές τα-

χύτητες. Οι ηλεκτροκινητήρες είναι πιο αθόρυβοι σε σχέση με 

τους βενζινοκινητήρες και τους ντιζελοκινητήρες, σχεδόν άνευ 

κραδασμών, ενώ δεν εκπέμπουν βλαβερά καυσαέρια. Με πάνω 

από 90%, η απόδοσή τους είναι εξαιρετικά υψηλή. 

Η εξοικονόμηση σε βάρος εξαιτίας της απουσίας διαφόρων δο-

μικών ομάδων (κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, ντεπόζιτου) του 

κινητήρα εσωτερικής καύσης υπερτερεί σε σχέση με το σχε-

τικά μεγάλο βάρος των συσσωρευτών. Τα ηλεκτρικά οχήματα 

είναι, συνεπώς, συνήθως βαρύτερα από τα αντίστοιχα οχήμα-

τα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η χωρητικότητα της(-ων) 

μπαταρίας(-ιών) επηρεάζει εξαιρετικά το βάρος του οχήματος 

και την τιμή.

Στο παρελθόν τα ηλεκτρικά οχήματα διέθεταν χαμηλές εμβέ-

λειες ανά φόρτιση συσσωρευτή. Τελευταία, πάντως, αυξάνεται 

ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα οποία μπορούν να 

επιτύχουν εμβέλειες πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων, όπως 

π.χ. τα Tesla Model S, VW e-Golf, Smart electric drive, Nissan 

Leaf, Renault ZOE και BMW i3.

Για την περαιτέρω αύξηση της εμβέλειας των ηλεκτρικών οχη-

μάτων χρησιμοποιούνται μερικές φορές πρόσθετες συσκευές 

(τις περισσότερες φορές υπό μορφή ενός κινητήρα εσωτερικής 

καύσης) για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε αυτήν την 

περίπτωση, μιλάμε για τα αποκαλούμενα συστήματα επέκτασης 

εμβέλειας (range extender).

Συστήματα υψηλής τάσης  
σε ηλεκτρικά οχήματα 

Κλιματισμός και ψύξη στα ηλεκτρικά οχήματα

Για να λειτουργήσει ένα ηλεκτρικό όχημα με μια εξαιρετικά υψηλή απόδοση απαιτείται η διατήρηση της θερμοκρασίας του ηλεκτροκι-

νητήρα, του ηλεκτρονικού συστήματος ισχύος και της μπαταρίας σε ένα ιδανικό για την απόδοση εύρος. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, 

απαιτείται ένα έξυπνο σύστημα θερμοδιαχείρισης:

Σύστημα βασιζόμενο στο ψυκτικό μέσο  
(και/ή έμμεση ψύξη μπαταρίας)

Το κύκλωμα του βασιζόμενου στο ψυκτικό μέσο συστήματος 

αποτελείται από τα εξής κύρια στοιχεία: Πυκνωτής, εξατμιστής 

και μονάδα μπαταρίας (κυψέλες μπαταρίας, πλάκα ψύξης και 

ηλεκτρικός πρόσθετος θερμαντήρας). Τροφοδοτείται από το 

κύκλωμα ψυκτικού μέσου της μονάδας κλιματισμού, ενώ ελέγ-

χεται χωριστά μέσω βαλβίδων και αισθητήρων θερμοκρασίας.  

Η περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των μεμονωμένων εξαρ-

τημάτων περιλαμβάνεται στην επεξήγηση της απεικόνισης του 

βασιζόμενου στην ψύξη και το ψυκτικό μέσο συστήματος. Σύστημα βασιζόμενο στο ψυκτικό μέσο

Επισκόπηση των υβριδικών τεχνολογιών/ 
Συστήματα υψηλής τάσης σε ηλεκτρικά οχήματα
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Κύκλωμα βασιζόμενο στην ψύξη και το ψυκτικό μέσο (και/ή έμμεση ψύξη μπαταρίας)

Όσο πιο δυνατές είναι οι μπαταρίες, τόσο περισσότερο νόημα 

έχει η χρήση του συγκριτικά πολύπλοκου κυκλώματος που βα-

σίζεται στην ψύξη και το ψυκτικό μέσο. Ολόκληρο το σύστημα 

ψύξης χωρίζεται σε πολλά κυκλώματα, καθένα από τα οποία δια-

θέτει δικό του ψυγείο (ψυγείο χαμηλής θερμοκρασίας), μια αντλία 

μέσου ψύξης, θερμοστάτη και μια βαλβίδα διακοπής του μέσου 

ψύξης. Μέσω ενός ιδιαίτερου εναλλάκτη θερμότητας (ψυγείο 

chiller) συνδέεται επίσης το κύκλωμα ψυκτικού μέσου του συ-

στήματος κλιματισμού. Ένας θερμαντήρας μέσου ψύξης υψηλής 

τάσης φροντίζει για την επαρκή θέρμανση της μπαταρίας σε πε-

ρίπτωση χαμηλών εξωτερικών θερμοκρασιών.

Η θερμοκρασία του μέσου ψύξης για τον ηλεκτροκινητήρα και 

του ηλεκτρονικού συστήματος ισχύος διατηρείται κάτω από τους 

60°C σε ένα ξεχωριστό κύκλωμα (εσωτερικό κύκλωμα στην ως 

άνω εικόνα) με τη βοήθεια ενός ψυγείου χαμηλής θερμοκρασίας. 

Για την επίτευξη πλήρους απόδοσης και τη διασφάλιση μιας όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερης διάρκειας ζωής, κρίνεται απαραίτητη η 

διατήρηση της θερμοκρασίας του μέσου ψύξης της μπαταρίας 

πάντα μεταξύ περ. 15°C και 30°C. Όταν οι θερμοκρασίες είναι 

πολύ χαμηλές, το μέσο ψύξης θερμαίνεται μέσω ενός ηλεκτρι-

κού πρόσθετου θερμαντήρα υψηλής τάσης. Σε περίπτωση πολύ 

υψηλών θερμοκρασιών γίνεται ψύξη μέσω ενός ψυγείου χαμηλής 

θερμοκρασίας. Εάν αυτό δεν επαρκεί, το μέσο ψύξης ψύχεται 

περαιτέρω μέσω ενός ψυγείου chiller, συνδεδεμένου τόσο στο 

κύκλωμα του μέσου ψύξης, όσο και στο κύκλωμα του ψυκτικού 

μέσου. Εδώ, το ψυκτικό μέσο του συστήματος κλιματισμού ρέει 

μέσα από το ψυγείο chiller συνεχίζοντας την ψύξη του μέσου ψύ-

ξης, το οποίο επίσης ρέει μέσα από το ψυγείο chiller. Ολόκληρη 

η ρύθμιση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μεμονωμένων θερμοστα-

τών, αισθητήρων, αντλιών και βαλβίδων.

Συστήματα υψηλής τάσης σε 
ηλεκτρικά οχήματα 
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Βαλβίδα διακοπής μέσου 
ψύξης/ψυκτικού μέσου

Οι βαλβίδες διακοπής μέσου ψύξης/ψυ-

κτικού μέσου ενεργοποιούνται ηλεκτρικά 

και ανοίγουν/κλείνουν ανάλογα με τις 

ανάγκες τα διάφορα μέρη του κυκλώμα-

τος ψύξης/ψυκτικού μέσου ή συνδέουν 

μεταξύ τους πολλά κυκλώματα.

Θερμοστάτης

Οι θερμοστάτες, ανεξαρτήτως του εάν 

είναι ηλεκτρικοί ή μηχανικοί, διατηρούν 

τη θερμοκρασία του μέσου ψύξης σε ένα 

σταθερό επίπεδο.

Ηλεκτρικό κομπρεσέρ air  
condition

Ο συμπιεστής τροφοδοτείται ηλεκτρι-

κά με υψηλή τάση. Έτσι, είναι εφικτός 

ο κλιματισμός του οχήματος ακόμη και 

με σβηστό τον κινητήρα. Επίσης, με τη 

βοήθεια του συστήματος κλιματισμού 

ψύχεται επιπλέον το μέσο ψύξης.

Περιγραφή εξαρτημάτων

Ψυγείο chiller

Το ψυγείο chiller είναι ένας ειδικός εναλλάκτης θερμότητας, ο οποίος είναι συνδεδεμένος 

τόσο με το κύκλωμα μέσου ψύξης, όσο και με το κύκλωμα ψυκτικού μέσου, επιτρέποντας 

την περαιτέρω μείωση της θερμοκρασίας του μέσου ψύξης από το ψυκτικό μέσο του συ-

στήματος κλιματισμού. Έτσι επιτυγχάνεται, εάν είναι απαραίτητο, μια πρόσθετη έμμεση 

ψύξη της μπαταρίας από το σύστημα κλιματισμού. Για τον σκοπό αυτό, το μέσο ψύξης ενός 

δευτερεύοντος κυκλώματος περνάει τις πλάκες ψύξης της μπαταρίας. Μετά την απορρό-

φηση θερμότητας, το μέσο ψύξης ψύχεται σε ένα ψυγείο chiller στην αρχική θερμοκρασία. 

Η μείωση θερμοκρασίας στο ψυγείο chiller επιτυγχάνεται μέσω της εξάτμισης ενός περαι-

τέρω ψυκτικού μέσου, το οποίο κυκλοφορεί σε ένα πρωτεύον κύκλωμα.

Ψυγείο μπαταρίας

Σε κάθε πλευρά των πλακών ψύξης εδράζεται ένα στοιχείο μπαταρίας. Τα στοιχεία της 

μπαταρίας και οι πλάκες ψύξης σχηματίζουν μια σταθερά συνδεδεμένη μονάδα μπατα-

ρίας. Κατά την άμεση ψύξη της μπαταρίας, το ψυκτικό μέσο του συστήματος κλιματι-

σμού διαπερνά τις πλάκες ψύξης. Κατά την έμμεση ψύξη της μπαταρίας, το μέσο ψύξης 

διαπερνά τις πλάκες ψύξης. Εάν κατά την έμμεση ψύξη της μπαταρίας δεν επαρκεί η 

απόδοση ψύξης, το μέσο ψύξης μπορεί να ψυχθεί επιπλέον μέσω ενός ψυγείου chiller. 

Το ψυγείο chiller είναι ένας ειδικός εναλλάκτης θερμότητας, ο οποίος χρησιμοποιείται 

κατά την έμμεση ψύξη της μπαταρίας και συνδέεται τόσο στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου, 

όσο και σε αυτό του μέσου ψύξης.

Ψυγείο χαμηλής θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία του μέσου ψύξης για τον 

ηλεκτροκινητήρα και του ηλεκτρονικού 

συστήματος ισχύος διατηρείται κάτω 

από τους 60°C σε ένα ξεχωριστό κύκλω-

μα ψύξης με τη βοήθεια ενός ψυγείου 

χαμηλής θερμοκρασίας.

Πρόσθετος θερμαντήρας μέσου 
ψύξης υψηλής τάσης

Όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμη-

λές, το μέσο ψύξης θερμαίνεται μέσω 

ενός ηλεκτρικού πρόσθετου θερμαντήρα 

υψηλής τάσης. Αυτός είναι ενσωματωμέ-

νος στο κύκλωμα ψύξης.

Μπαταρία υψηλής τάσης

Η μπαταρία υψηλής τάσης (μπαταρία HV) αποτελεί μαζί με τον ηλεκτροκινητήρα ένα από 

τα στοιχεία-κλειδιά του ηλεκτρικού οχήματος. Αποτελείται από μεταξύ τους συνδεδεμέ-

νες μονάδες μπαταρίας, οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούνται από κυψέλες. Οι μπατα-

ρίες βασίζονται κατά κανόνα στην τεχνολογία λιθίου-ιόντων. Διαθέτουν υψηλή ενεργειακή 

πυκνότητα. Λόγω της φθίνουσας χημικής αντίδρασης μειώνεται σημαντικά η απόδοση σε 

θερμοκρασίες κάτω από 0°C. Σε θερμοκρασίες άνω των 30°C αυξάνεται σημαντικά η  

παλαίωση και σε θερμοκρασίες άνω των 40°C η μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά. Για 

την επίτευξη μιας όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διάρκειας ζωής και αποτελεσματικότητας,  

η μπαταρία πρέπει να λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο θερμοκρασιακό φάσμα.

Ηλεκτρική αντλία νερού

Οι ηλεκτρικές αντλίες νερού και/ή μέσου 

ψύξης με ενσωματωμένο σύστημα ρύθμι-

σης συνδέονται αβαθμίδωτα ανάλογα με 

την απαιτούμενη ισχύ ψύξης. Μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως αντλίες πρωτεύ-

οντος, δευτερεύοντος ρεύματος ή επί-

σης ως κυκλοφορητές και λειτουργούν 

ανεξαρτήτως του κινητήρα ανάλογα με 

τις ανάγκες. 

Πυκνωτής

Ο πυκνωτής χρειάζεται για την ψύξη του 

ψυκτικού μέσου που θερμαίνεται λόγω 

της συμπύκνωσης στον συμπιεστή. Το 

θερμό ψυκτικό αέριο περνάει μέσα στον 

πυκνωτή εκπέμποντας παράλληλα θερ-

μότητα στο περιβάλλον μέσω των σω-

ληνώσεων και των πτερυγίων. Μέσω της 

ψύξης η κατάσταση του ψυκτικού μέσου 

αλλάζει από αέρια σε υγρή μορφή.

Ηλεκτρικός πρόσθετος  
θερμαντήρας/Πρόσθετος  
θερμαντήρας υψηλής τάσης

Από τα ηλεκτρικά οχήματα λείπει η απο-

βολή θερμότητας του κινητήρα, η οποία 

μεταφέρεται στο μέσο ψύξης. Είναι λοι-

πόν απαραίτητη η θέρμανση του εσωτε-

ρικού χώρου με τη βοήθεια ενός ηλεκτρι-

κού πρόσθετου θερμαντήρα, ο οποίος 

τοποθετείται στο σύστημα αερισμού.

Ηλεκτρονικό σύστημα ισχύος

Σκοπός του μέσα στο όχημα είναι η ενεργοποίηση των ηλεκτροκινητήρων, η επικοι-

νωνία με το σύστημα ελέγχου του οχήματος, καθώς και η διάγνωση του συστήματος 

μετάδοσης κίνησης. Κατά κανόνα, το ηλεκτρονικό σύστημα ισχύος αποτελείται από μια 

ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου, έναν αντιστροφέα και έναν μετατροπέα σ.ρ/σ.ρ. Για τη 

διατήρηση του ηλεκτρονικού συστήματος ισχύος σε ένα συγκεκριμένο θερμοκρασιακό 

εύρος, το ηλεκτρονικό σύστημα ισχύος συνδέεται με το σύστημα ψύξης/θέρμανσης του 

οχήματος.

Συστήματα υψηλής τάσης σε 
ηλεκτρικά οχήματα 
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Κλιματισμός

Τα ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης έχουν ελάχιστες 

θερμικές απώλειες στο περιβάλλον λόγω της υψηλής απόδο-

σής τους κατά τη λειτουργία, ενώ εν στάσει δεν παρουσιάζουν 

καμία απώλεια. Για τη θέρμανση του αυτοκινήτου σε χαμηλές 

εξωτερικές θερμοκρασίες ή την απομάκρυνση του πάγου από 

τα τζάμια χρειάζονται, συνεπώς, πρόσθετες θερμάνσεις. Αυτές 

καταναλώνουν πρόσθετη ενέργεια και επιβαρύνουν σημαντικά 

λόγω της υψηλής κατανάλωσής τους. Καταναλώνουν ένα μέρος 

της αποθηκευμένης στον συσσωρευτή ενέργειας, γεγονός που 

επιδρά σημαντικά στην εμβέλεια ειδικά τον χειμώνα. Οι ηλεκτρι-

κοί πρόσθετοι θερμαντήρες που είναι ενσωματωμένοι στο σύ-

στημα εξαερισμού αποτελούν μια απλή, αποτελεσματική, αλλά 

και εξαιρετικά ενεργοβόρα μορφή θέρμανσης. Πλέον χρησιμο-

ποιούνται επίσης αντλίες θερμότητας ενεργειακής απόδοσης. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν το καλοκαίρι και ως κλιματιστικά 

για την ψύξη. Οι θερμάνσεις των καθισμάτων και τα θερμαινόμε-

να τζάμια φέρνουν τη θερμότητα απευθείας στα προς θέρμανση 

σημεία μειώνοντας επίσης την ανάγκη σε θερμική ισχύ για τον 

εσωτερικό χώρο. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα περνούν τους χρό-

νους στάθμευσης συχνά σε σταθμούς φόρτισης. Εκεί το όχημα 

μπορεί να προθερμανθεί πριν από την έναρξη της οδήγησης,  

χωρίς να υπερφορτωθεί ο συσσωρευτής. Έτσι, καθοδόν απαι-

τείται σημαντικά λιγότερη ενέργεια για τη θέρμανση ή την ψύξη. 

Πλέον προσφέρονται και εφαρμογές σε smartphone, με τις 

οποίες επιτρέπεται ο τηλεχειρισμός της θέρμανσης. 

Διαχείριση φόρτισης και εκφόρτισης

Για τους συσσωρευτές χρησιμοποιούνται διαφορετικά συστήμα-

τα διαχείρισης, τα οποία αναλαμβάνουν τον έλεγχο φόρτισης και 

εκφόρτισης, την παρακολούθηση της θερμοκρασίας, την εκτί-

μηση εμβέλειας και τη διάγνωση. Η αντοχή εξαρτάται σημαντικά 

από τις συνθήκες χρήσης και την τήρηση των ορίων λειτουργίας. 

Τα συστήματα διαχείρισης μπαταριών μαζί με τα συστήματα δι-

αχείρισης θερμοκρασίας εμποδίζουν τη ζημιογόνα και ενδεχομέ-

νως κρίσιμη για την ασφάλεια υπερφόρτωση ή βαθιά εκφόρτιση 

των συσσωρευτών και τις κρίσιμες θερμοκρασιακές καταστά-

σεις. Η παρακολούθηση κάθε μεμονωμένης κυψέλης μπαταρίας 

επιτρέπει την άμεση αντίδραση, πριν από τη βλάβη ή τη ζημιά 

άλλων κυψελών. Είναι επίσης εφικτή η αποθήκευση πληροφο-

ριών κατάστασης για σκοπούς συντήρησης και, σε περίπτωση 

σφαλμάτων, η μετάδοσή τους ως μηνύματα στον οδηγό.

Κατά βάση, ισχύει ότι η χωρητικότητα των μπαταριών των 

περισσότερων ηλεκτρικών αυτοκινήτων επαρκεί σήμερα για 

το μεγαλύτερο μέρος όλων των μικρών και μεσαίων αποστά-

σεων. Μια μελέτη που παρουσιάστηκε το 2016 από το Τεχνο-

λογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of 

Technology) έδειξε ότι η εμβέλεια των κοινών προς το παρόν 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων επαρκεί για το 87% όλων των διαδρο-

μών. Παρόλα αυτά, οι εμβέλειες αποκλίνουν έντονα. Η ταχύ-

τητα του ηλεκτρικού οχήματος, η εξωτερική θερμοκρασία και 

ειδικά η χρήση της θέρμανσης και του συστήματος κλιματισμού 

επιφέρουν σημαντική μείωση των ακτινών αυτονομίας. Οι ολο-

ένα και πιο σύντομοι χρόνοι φόρτισης και η συνεχής επέκταση 

της υποδομής φόρτισης επιτρέπουν πάντως την περαιτέρω 

αύξηση των ακτινών αυτονομίας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 

Συστήματα υψηλής τάσης σε 
ηλεκτρικά οχήματα 
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Πρακτικές συμβουλές
Στα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα ενσωματώνονται ανα-

πόφευκτα στοιχεία υψηλής τάσης. Αυτά επισημαίνονται μέσω 

ενιαίων προειδοποιητικών πινακίδων. Επίσης, όλα τα καλώδια 

υψηλής τάσης κατασκευάζονται με φωτεινό πορτοκαλί χρώμα.

Κατά τις εργασίες σε οχήματα με συστήματα υψηλής τάσης 

ισχύει η εξής διαδικασία:

1. Θέστε το όχημα εκτός τάσης

2. Ασφαλίστε το έναντι εκ νέου ενεργοποίησης

3. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση

Βασικοί κανόνες κατά τις εργασίες  
σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα

Τηρείτε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων και τις συμβουλές μας για τα συνεργεία!

Εκκίνηση και κίνηση οχήματος: 

Για να μπορέσετε να οδηγήσετε ένα όχημα με σύστημα υψηλής 

τάσης – έστω και μόνο από και προς το συνεργείο – απαιτείται 

εκπαίδευση και καθοδήγηση.

Σέρβις και συντήρηση: 

Οι εργασίες σέρβις και συντήρησης (αλλαγή τροχών, εργασίες 

επιθεώρησης) σε οχήματα υψηλής τάσης επιτρέπεται να εκτε-

λούνται μόνο από άτομα, τα οποία έχουν προηγουμένως ενημε-

ρωθεί και εκπαιδευτεί από έναν «ειδικό επί εργασιών σε οχήματα 

υψηλής τάσης» ως προς τους κινδύνους αυτών των συστημάτων 

υψηλής τάσης.

Αντικατάσταση στοιχείων υψηλής τάσης: 

Άτομα, τα οποία αντικαθιστούν στοιχεία υψηλής τάσης, όπως 

π.χ. ένα κομπρεσέρ A/C, πρέπει να διαθέτουν τα ανάλογα προ-

σόντα (ειδικοί για εργασίες σε οχήματα υψηλής τάσης).

Αντικατάσταση της μπαταρίας: 

Η επισκευή ή η αντικατάσταση ρευματοφόρων στοιχείων υψη-

λής τάσης (μπαταρία) χρήζει ειδικών προσόντων.

Οδική βοήθεια/ρυμούλκηση/ανάσυρση: 

Άτομα, τα οποία προσφέρουν οδική βοήθεια σε οχήματα με 

συστήματα υψηλής τάσης, τα ρυμουλκούν ή τα ανασύρουν 

από ένα σημείο, πρέπει να έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση στα 

θέματα κατασκευής και τρόπου λειτουργίας των οχημάτων και 

των συστημάτων υψηλής τάσης. Επίσης, πρέπει να συνυπο-

λογίζονται εξαρχής οι σχετικές υποδείξεις των κατασκευαστών 

αυτών των οχημάτων. Σε περίπτωση βλάβης σε στοιχεία υψη-

λής τάσης (μπαταρία), θα πρέπει να καλείται η πυροσβεστική.

Τι θα πρέπει να προσέχω ως συνεργάτης συνεργείου;

Βασικές αρχές
Στις συνήθεις μορφές μετάδοσης κίνησης με κινητήρα εσωτε-

ρικής καύσης, ο κλιματισμός του εσωτερικού χώρου εξαρτάται 

άμεσα από τη λειτουργία του κινητήρα λόγω του μηχανικά κινού-

μενου συμπιεστή. Σε οχήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται στους 

κύκλους των ειδικών ως μικρο-υβριδικά και διαθέτουν μόνο μια 

λειτουργία εκκίνησης-διακοπής, χρησιμοποιούνται επίσης συμπι-

εστές με μετάδοση κίνησης με ιμάντα. Το πρόβλημα εδώ είναι 

ότι με το όχημα ακινητοποιημένο και σβηστό τον κινητήρα η 

θερμοκρασία στο στόμιο εξόδου του εξατμιστή του συστήματος 

κλιματισμού αυξάνεται ήδη μετά από 2 δευτερόλεπτα. Η απορ-

ρέουσα αργή αύξηση της θερμοκρασίας εκφύσησης του συστή-

ματος εξαερισμού, καθώς και η αύξηση της υγρασίας αέρα, είναι 

ενοχλητικές για τους επιβάτες. 

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος μπορούν να χρη-

σιμοποιηθούν καινούριες συσκευές συσσώρευσης ψύχους, οι λε-

γόμενοι εξατμιστές ψυχρής αποθήκευσης. Ο εξατμιστής ψυχρής 

αποθήκευσης αποτελείται από δύο μπλοκ: ένα μπλοκ εξατμιστή 

και ένα μπλοκ αποθήκευσης. Και από τα δύο μπλοκ περνάει 

ψυκτικό μέσο στη φάση εκκίνησης ή με τον κινητήρα σε λει-

τουργία. Εν τω μεταξύ, ένα κρυμμένο μέσο που βρίσκεται μέσα 

στον εξατμιστή ψύχεται μέχρι να παγώσει. Έτσι, μετατρέπεται 

σε συσκευή συσσώρευσης ψύχους.

Στη φάση διακοπής ο κινητήρας είναι σβηστός και ως εκ τούτου 

ο συμπιεστής δεν κινείται. Ο θερμός αέρας που περνάει από τον 

εξατμιστή ψύχεται, οπότε λαμβάνει χώρα μια ανταλλαγή θερ-

μότητας. Αυτή η ανταλλαγή διαρκεί, έως ότου λιώσει πλήρως 

το κρυμμένο μέσο. Μόλις το όχημα ξεκινήσει ξανά, η διαδικασία 

αρχίζει εκ νέου, ώστε ήδη μετά από ένα λεπτό ο εξατμιστής ψυ-

χρής αποθήκευσης να μπορεί να ψύξει ξανά τον αέρα.

Σε οχήματα χωρίς εξατμιστή ψυχρής αποθήκευσης χρειάζεται εκ 

νέου εκκίνηση του κινητήρα μετά από σύντομη ακινητοποίηση, 

όταν ο καιρός είναι πολύ ζεστός. Μόνο έτσι μπορεί να διατηρη-

θεί η ψύξη του εσωτερικού χώρου. Στον κλιματισμό εσωτερικού 

χώρου του οχήματος περιλαμβάνεται επίσης, εάν χρειαστεί, η 

θέρμανση του θαλάμου επιβατών. 

Στα πλήρως υβριδικά οχήματα ο κινητήρας εσωτερικής καύ-

σης απενεργοποιείται κατά τη φάση της ηλεκτρικής οδήγησης. 

Η υπάρχουσα υπολειπόμενη θερμότητα στο κύκλωμα νερού 

επαρκεί για λίγη μόνο ώρα για τη θέρμανση του εσωτερικού χώ-

ρου. Υποστηρικτικά χρησιμοποιούνται σε αυτή την περίπτωση 

πρόσθετοι θερμαντήρες αέρα υψηλής τάσης που αναλαμβάνουν 

τη λειτουργία θέρμανσης. Ο τρόπος λειτουργίας είναι παρόμοιος 

με αυτόν ενός στεγνωτήρα για τα μαλλιά: ο αέρας που αναρρο-

φάται από τον φυσητήρα αέρα εσωτερικού χώρου θερμαίνεται 

κατά τη διέλευση στα θερμαντικά στοιχεία και περνάει στη συ-

νέχεια στον εσωτερικό χώρο.

Κλιματισμός εσωτερικού χώρου

Εξατμιστής ψυχρής αποθήκευσης

Σχηματική απεικόνιση – Εξατμιστής ψυχρής αποθήκευσης: 

(1) Μπλοκ εξατμιστή βάθους 40 mm, (2) Μπλοκ αποθήκευσης  

βάθους 15 mm, (3) Ψυκτικό μέσο, (4) Κρυμμένο μέσο,  

(5) Τυφλό καρφί

Βασικοί κανόνες κατά τις εργασίες σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα/
Κλιματισμός εσωτερικού χώρου
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Λειτουργία
Σε οχήματα με πλήρως υβριδική τεχνολογία χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά κομπρεσέρ υψηλής τάσης, 
τα οποία δεν εξαρτώνται από τη λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Χάρη σε αυτό το 
νέο είδος μετάδοσης κίνησης επιτρέπονται λειτουργίες που αυξάνουν την άνεση κλιματισμού των 
οχημάτων.

Κομπρεσέρ A /C  
υψηλής τάσης

Υπάρχει η δυνατότητα ψύξης του θερμαινόμενου εσωτερικού 

χώρου στην επιθυμητή θερμοκρασία πριν από την έναρξη οδή-

γησης. Η ενεργοποίηση είναι εφικτή μέσω ενός τηλεχειριστηρίου.

Αυτή η στατική ψύξη μπορεί να υλοποιηθεί μόνο σε συνάρτη-

ση με τη διαθέσιμη χωρητικότητα της μπαταρίας. Ο συμπιεστής 

ενεργοποιείται με τη λιγότερη δυνατή ισχύ συνυπολογίζοντας τις 

απαιτήσεις κλιματισμού.

Στους συμπιεστές υψηλής τάσης που χρησιμοποιούνται προς το 

παρόν, η ρύθμιση της ισχύος πραγματοποιείται μέσω ανάλογης 

προσαρμογής του αριθμού στροφών σε βαθμίδες των 50 min-1. 

Έτσι, αποφεύγεται η εσωτερική ρύθμιση ισχύος.

Σε αντίθεση με την αρχή του περιστρεφόμενου δίσκου, που 

εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα στους κινούμενους με ιμάντα 

συμπιεστές, στους συμπιεστές υψηλής τάσης εφαρμόζεται η 

αρχή του σπειροειδούς πυκνωτή για τη συμπύκνωση του ψυκτι-

κού μέσου. Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνεται η εξοικονόμηση 

σε βάρος της τάξεως περ. του 20% και η μείωση του κυβισμού 

κατά την ίδια αναλογία για την ίδια απόδοση.

Για την παραγωγή μιας αναλόγως μεγάλης ροπής στρέψης για τη 

μετάδοση κίνησης του ηλεκτρικού συμπιεστή, εφαρμόζεται εδώ 

μια συνεχής τάση άνω των 200 Volt – εξαιρετικά υψηλή τάση 

στον τομέα των μηχανοκίνητων οχημάτων. Ο ενσωματωμένος 

στη μονάδα του ηλεκτροκινητήρα αντιστροφέας μετατρέπει 

αυτή τη συνεχή τάση στην τριφασική εναλλασσόμενη τάση που 

απαιτείται από τον ηλεκτροκινητήρα χωρίς ψήκτρες. Η απαραί-

τητη απαγωγή θερμότητας του αντιστροφέα και των πηνίων 

του κινητήρα διευκολύνεται μέσω της ροής του ψυκτικού μέσου 

προς την πλευρά αναρρόφησης.

Μια σύγκριση
Διαχείριση θερμοκρασίας της μπαταρίας 

Η μπαταρία είναι σημαντική για τη λειτουργία ενός ηλεκτρικού 

και υβριδικού οχήματος. Η μπαταρία πρέπει να εξασφαλίζει με 

ταχύτητα και αξιοπιστία τις απαραίτητες σημαντικές ποσότητες 

ενέργειας για το σύστημα μετάδοσης κίνησης. Συνήθως, πρόκει-

ται για μπαταρίες υψηλής τάσης λιθίου-ιόντων και νικελίου-υδρι-

δίου μετάλλου. Έτσι, μειώνεται ακόμη περισσότερο το μέγεθος 

και το βάρος των μπαταριών των υβριδικών οχημάτων.

Είναι απαραίτητη η λειτουργία των χρησιμοποιούμενων μπατα-

ριών σε ένα συγκεκριμένο θερμοκρασιακό εύρος. Από μια θερ-

μοκρασία λειτουργίας +40°C και άνω μειώνεται η διάρκεια ζωής, 

ενώ κάτω από 0°C μειώνεται η απόδοση και η ισχύς. Επιπλέον, 

η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των μεμονωμένων κυψελών 

απαγορεύεται να υπερβαίνει μια συγκεκριμένη τιμή.

Σύντομα φορτία αιχμής σε συνδυασμό με υψηλά ρεύματα, όπως 

η ανάκτηση και η λειτουργία boosting, οδηγούν σε μια όχι και 

τόσο ασήμαντη θέρμανση των κυψελών. Επίσης, οι υψηλές 

εξωτερικές θερμοκρασίες τους καλοκαιρινούς μήνες έχουν ως 

αποτέλεσμα η θερμοκρασία να φτάνει γρήγορα την κρίσιμη τιμή 

των 40°C. Αποτέλεσμα της υπέρβασης της θερμοκρασίας είναι 

η γρηγορότερη παλαίωση και η ως εκ τούτου πρόωρη φθορά 

της μπαταρίας. Οι κατασκευαστές οχημάτων επιδιώκουν μια 

υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, όπως η διάρκεια 

ζωής ενός αυτοκινήτου (περ. 8 – 10 χρόνια). Γι' αυτό και η διαδι-

κασία παλαίωσης μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με την ανάλογη 

διαχείριση της θερμοκρασίας. Έως σήμερα εφαρμόζονται τρεις 

διαφορετικές δυνατότητες διαχείρισης της θερμοκρασίας:

Διαχείριση θερμοκρασίας  
της μπαταρίας

Ο αέρας αναρροφάται από τον κλιματιζόμενο εσωτερικό χώρο 

του οχήματος και χρησιμοποιείται για την ψύξη της μπαταρί-

ας. Ο αναρροφημένος κρύος αέρας από το εσωτερικό του 

οχήματος κυμαίνεται σε θερμοκρασία κάτω των 40°C. Αυτός ο 

αέρας χρησιμοποιείται για τη σάρωση των ελεύθερα προσβά-

σιμων επιφανειών της συστοιχίας μπαταρίας.

1η δυνατότητα

Κομπρεσέρ A/C υψηλής τάσης/
Διαχείριση θερμοκρασίας της μπαταρίας
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Σε μπαταρίες με μεγαλύτερη χωρητικότητα, η σωστή θερμο-

κρασία παίζει βασικό ρόλο. Γι' αυτό και σε περίπτωση εξαιρε-

τικά χαμηλών θερμοκρασιών, απαιτείται πρόσθετη θέρμανση 

της μπαταρίας, ώστε να κυμαίνεται στο ιδανικό θερμοκρασιακό 

εύρος. Μόνο σε αυτό το εύρος μπορεί να επιτευχθεί μια ικανο-

ποιητική εμβέλεια στη λειτουργία «Ηλεκτρική οδήγηση».

Για την εφαρμογή αυτής της πρόσθετης θέρμανσης, η μπατα-

ρία συνδέεται σε ένα δευτερεύον κύκλωμα. Αυτό το κύκλωμα 

διασφαλίζει τη μόνιμη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας 

λειτουργίας μεταξύ 15°C – 30°C. Στο μπλοκ μπαταρίας περνά-

ει μια ενσωματωμένη πλάκα ψύξης του μέσου ψύξης, το οποίο 

αποτελείται από νερό και γλυκόλη (πράσινο κύκλωμα). Στις 

χαμηλές θερμοκρασίες, το μέσο ψύξης μπορεί να θερμανθεί 

γρήγορα μέσω θέρμανσης, ώστε να επιτευχθεί η ιδανική θερμο-

κρασία. Εάν, κατά τη χρήση των υβριδικών λειτουργιών, αυξηθεί 

η θερμοκρασία στην μπαταρία, η θέρμανση απενεργοποιείται. 

Το μέσο ψύξης μπορεί σε αυτή την περίπτωση να ψυχθεί μέσω 

του ψυγείου μπαταρίας που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του 

οχήματος ή του ψυγείου χαμηλής θερμοκρασίας μέσω του ρεύ-

ματος αέρα.

Εάν η ψύξη από το ψυγείο μπαταρίας δεν επαρκεί σε πολύ 

υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, το μέσο ψύξης περνά μέσα 

από ένα ψυγείο chiller. Σε αυτό εξατμίζεται ψυκτικό μέσο από 

το σύστημα κλιματισμού του οχήματος. Επίσης, η μετάδοση της 

θερμότητας μπορεί να είναι εξαιρετικά συμπαγής και με μεγάλη 

πυκνότητα ισχύος από το δευτερεύον κύκλωμα στο εξατμισμένο 

ψυκτικό μέσο. Ακολουθεί μια πρόσθετη ψύξη με επανακυκλοφο-

ρία του μέσου ψύξης. Χάρη στη χρήση του ειδικού εναλλάκτη 

θερμότητας, η μπαταρία μπορεί να λειτουργεί σε ένα ιδανικό για 

την απόδοση θερμοκρασιακό εύρος.

3η δυνατότητα

Τα μειονεκτήματα αυτής της δυνατότητας είναι  
τα εξής:

 n Η χαμηλή απόδοση ψύξης.

 n Ο αναρροφημένος αέρας από το εσωτερικό δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ομοιόμορφη μείωση της θερμοκρασίας.

 n Η σημαντική κατανάλωση για τη διέλευση του αέρα.

 n Πιθανοί ενοχλητικοί θόρυβοι στο εσωτερικό λόγω του  

φυσητήρα.

 n Μέσω των καναλιών αέρα υπάρχει απευθείας σύνδεση του χώ-

ρου των επιβατών με την μπαταρία. Αυτό θεωρείται προβλη-

ματικό για λόγους ασφαλείας (π.χ. εξαέρωση της μπαταρίας).

 n Εδώ δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί και ο κίνδυνος ρύπανσης 

της συστοιχίας μπαταρίας, καθώς ο αέρας από τον εσωτερικό  

χώρο περιέχει σκόνη. Η σκόνη επικάθεται ανάμεσα στις  

κυψέλες σχηματίζοντας μια αγώγιμη στρώση σε συνδυασμό  

με τη συμπυκνωμένη υγρασία αέρα. Αυτή η στρώση ευνοεί  

τον σχηματισμό ρευμάτων διαρροής στην μπαταρία.

Προς αποφυγή αυτού του κινδύνου, ο αναρροφημένος αέρας φιλτράρεται. Εναλλακτικά, η ψύξη αέρα μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί 

από μια χωριστή συσκευή ελέγχου μικροκλίματος, παρόμοια με τις χωριστές μονάδες κλιματισμού στα οχήματα ανώτερης κατηγορίας.

Μια ειδική, ενσωματωμένη στην κυψέλη της μπαταρίας πλάκα 

εξατμιστή συνδέεται στο σύστημα κλιματισμού του οχήματος. 

Αυτό επιτυγχάνεται με τη γνωστή ως διαδικασία διαχωρισμού 

στην πλευρά υψηλής πίεσης και χαμηλής πίεσης μέσω σωληνώ-

σεων και μιας βαλβίδας εκτόνωσης. Έτσι, ο εξατμιστής εσωτερι-

κού χώρου και η πλάκα εξατμιστή της μπαταρίας, που λειτουργεί 

ως κοινός εξατμιστής, συνδέονται στο ίδιο κύκλωμα.

Λόγω των διαφορετικών εργασιών των δύο εξατμιστών, προκύ-

πτουν αντιστοίχως διαφορετικές απαιτήσεις ως προς τη ροή του 

ψυκτικού μέσου. Ενώ η ψύξη του εσωτερικού χώρου θα πρέπει 

να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις άνεσης των επιβατών, η μπα-

ταρία υψηλής τάσης πρέπει να ψύχεται περισσότερο ή λιγότερο 

ανάλογα με την οδηγική κατάσταση και τη θερμοκρασία περι-

βάλλοντος.

Αποτέλεσμα αυτών των απαιτήσεων είναι η χρονοβόρα ρύθμιση 

της ποσότητας του εξαερωμένου ψυκτικού μέσου. Το ιδιαίτερο 

σχήμα της πλάκας εξατμιστή και η εφικτή ενσωμάτωση στην 

μπαταρία προσφέρουν μια μεγάλη επιφάνεια επαφής για την 

ανταλλαγή θερμότητας. Έτσι, δεν γίνεται υπέρβαση της κρίσιμης 

μέγιστης θερμοκρασίας των 40°C.

Σε πολύ χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες ενδέχεται να χρειά-

ζεται αύξηση στην ιδανική θερμοκρασία της μπαταρίας τουλάχι-

στον 15°C. Ωστόσο, η πλάκα εξατμιστή δεν μπορεί να συμβάλει 

σε αυτό. Μια κρύα μπαταρία είναι λιγότερο αποδοτική από ό,τι 

μια σε κατάλληλη θερμοκρασία και δεν μπορεί να φορτιστεί σε 

θερμοκρασίες πολύ μικρότερες από το σημείο πήξης. Στα ήπια 

υβριδικά αυτό είναι ανεκτό: σε ακραίες περιπτώσεις η υβριδική 

λειτουργία είναι περιορισμένα διαθέσιμη. Ωστόσο, είναι εφικτή η 

οδήγηση με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αντιθέτως, στα 

πλήρως ηλεκτρικά οχήματα πρέπει να προβλέπεται θέρμανση 

της μπαταρίας, ώστε να είναι εφικτή η εκκίνηση και η οδήγηση 

σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

2η δυνατότητα

Διαχείριση θερμοκρασίας 
της μπαταρίας
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Υπόδειξη
Οι πλάκες εξατμιστή που είναι άμεσα ενσωματωμένες στην μπαταρία δεν αντικαθίστανται μεμονωμένα. 
Γι' αυτό, σε περίπτωση βλάβης, πρέπει να αντικαθίσταται ολόκληρη η μπαταρία.
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Αξιοσημείωτα στοιχεία
Για τη συντήρηση και την επισκευή των πολύπλοκων συστημά-

των, κυρίως για τη θερμοδιαχείριση, στα ηλεκτρικά και υβριδικά 

οχήματα, είναι απαραίτητη η συνεχής μετεκπαίδευση. Οι συνερ-

γάτες που επιθυμούν να διεξάγουν εργασίες σε τέτοια συστή-

ματα υψηλής τάσης χρειάζονται, για παράδειγμα, στη Γερμανία 

μια πρόσθετη διήμερη εκπαίδευση ως «Ειδικός για εργασίες σε 

οχήματα υψηλής τάσης (HV)».

Χάρη στις γνώσεις που θα αποκτηθούν στα πλαίσια αυτής εκπαί-

δευσης είναι εφικτή από τη μία η εκτίμηση της επικινδυνότητας 

κατά τις απαιτούμενες εργασίες και από την άλλη η θέση εκτός 

τάσης των στοιχείων για τη διάρκεια των εργασιών. Χωρίς ανά-

λογη εκπαίδευση απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών σε συστή-

ματα υψηλής τάσης ή στα στοιχεία αυτών. Η επισκευή ή η αντι-

κατάσταση ρευματοφόρων στοιχείων υψηλής τάσης (μπαταρία) 

χρήζει ειδικών προσόντων.

Μετεκπαίδευση για την επισκευή των 
ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων

Συντήρηση των ηλεκτρικών 
και υβριδικών οχημάτων
Οι γενικές εργασίες επιθεώρησης και επισκευής (όπως παρα-

δείγματος χάριν στις εξατμίσεις, τα ελαστικά, τα αμορτισέρ, την 

αλλαγή λαδιού, την αλλαγή ελαστικών, κτλ.) αποτελούν επίσης 

ιδιαίτερες καταστάσεις. Επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από 

συνεργάτες, οι οποίοι έχουν προηγουμένως ενημερωθεί και εκ-

παιδευτεί από έναν «ειδικό επί εργασιών σε οχήματα υψηλής τά-

σης» ως προς τους κινδύνους αυτών των συστημάτων υψηλής 

τάσης. Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιούνται οπωσδήποτε εργα-

λεία, τα οποία ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των κατα-

σκευαστών των οχημάτων!

Οι εταιρείες μηχανοκίνητων οχημάτων πρέπει να παροτρύνονται, 

ώστε να εκπαιδεύουν όλους τους συνεργάτες που ασχολούνται 

με τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή ηλεκτρικών και 

υβριδικών οχημάτων. Εδώ προσέχετε τα εκάστοτε ισχύοντα ανά 

χώρα δεδομένα.

Συμβουλές για το συνεργείο

Οδική βοήθεια, ρυμούλκηση 
και ανάσυρση των ηλεκτρικών 
και υβριδικών οχημάτων
Οι οδηγοί των οχημάτων με συστήματα υψηλής τάσης δεν εκτί-

θενται σε άμεσο ηλεκτρικό κίνδυνο – ούτε και σε περίπτωση 

βλάβης. Μια πληθώρα μέτρων που λαμβάνονται από τους κα-

τασκευαστές οχημάτων διασφαλίζει το σύστημα υψηλής τάσης.  

Η οδική βοήθεια είναι επίσης ακίνδυνη σε οχήματα με συστήματα 

υψηλής τάσης, εφόσον για την αντιμετώπιση των βλαβών δεν 

απαιτούνται επεμβάσεις στη μονάδα υψηλής τάσης.

Κίνδυνοι υφίστανται, ωστόσο, στην περίπτωση οδικής βοήθειας 

ή ρυμούλκησης οχημάτων που έχουν υποστεί βλάβη από ατύχη-

μα ή πρέπει να ανασυρθούν από το χιόνι ή το νερό. Η εγγενής 

ασφάλεια των οχημάτων για την προστασία από κινδύνους λόγω 

ηλεκτροπληξίας ή βολταϊκού τόξου είναι μεν εξαιρετικά υψηλή, 

δεν υπάρχει όμως πλήρης ή 100% ασφάλεια για κάθε περίπτωση 

βλάβης. Σε περίπτωση αμφιβολιών πρέπει να συνυπολογίζονται 

οι εκάστοτε πληροφορίες των κατασκευαστών των οχημάτων. 

Μετεκπαίδευση για την επισκευή των ηλεκτρικών 
και υβριδικών οχημάτων/Συμβουλές για το συνεργείο

Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα 
θερμοδιαχείρισης από τη MAHLE:

Είστε εκπαιδευόμενοι, τεχνίτες, μάστορες ή μηχανικοί; Στο πα-

κέτο υπηρεσιών της MAHLE Aftermarket υπάρχει η κατάλληλη 

εκπαίδευση για όλους.

Εκτός των θεωρητικών εκπαιδεύσεων, η MAHLE Aftermarket 

προσφέρει ειδικά πρακτικά σεμινάρια για την αποφυγή βλαβών 

σε Ι.Χ., φορτηγά, αλλά και γεωργικά μηχανήματα και μηχανήμα-

τα εργοταξίου.

Εμείς στη MAHLE Aftermarket διαθέτουμε ευελιξία: Εσείς επι-

λέγετε το επιθυμητό θέμα και μας ενημερώνετε για το πότε και 

πού επιθυμείτε να λάβει χώρα η μετεκπαίδευση – και εμείς ορ-

γανώνουμε όλα τα υπόλοιπα. Απευθυνθείτε απλά στον δικό σας 

εμπορικό συνεργάτη της MAHLE Aftermarket ή επικοινωνήστε 

απευθείας μαζί μας στη διεύθυνση: ma.training@mahle.com

Οι τεχνικοί ειδικοί της MAHLE Aftermarket χαίρονται πάντα να 

συμμετέχουν σε ενδιαφέρουσες και συναρπαστικές διοργανώ-

σεις μαζί σας!

 n Θερμοδιαχείριση στον σύγχρονο κινητήρα εσωτερικής καύσης 

 n  Νέες τεχνολογίες: Δυνατότητες και προκλή-

σεις στους σύγχρονους κινητήρες 

 n Πιστοποιητικό ικανότητας σε θέματα κλιματισμού 

Εργαλεία για εργασίες στο σύστημα υψηλής τάσης
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 n Από την ένδειξη στο ταμπλό ή στο όχημα

 n Από τα πορτοκαλί καλώδια υψηλής τάσης (βλ. Εικόνα). Γενικά 

ισχύει το εξής: Μακριά τα χέρια από τα στοιχεία υψηλής τάσης 

και τα πορτοκαλί καλώδια

 n Από τη σήμανση στα στοιχεία υψηλής τάσης (βλ. Εικόνα) 

Πώς αναγνωρίζω ότι το όχημα διαθέτει ένα σύστημα υψηλής τάσης;

Στοιχεία υψηλής τάσης στον χώρο κινητήρα

Ποιός επιτρέπεται να προσφέρει οδική βοήθεια;

Οδική βοήθεια στα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα επιτρέπεται 

να προσφέρει όποιος διαθέτει σχετική κατάρτιση. Γι' αυτό και τα 

άτομα που προσφέρουν μια τέτοια βοήθεια λαμβάνουν σχετική 

εκπαίδευση γύρω από την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργί-

ας των οχημάτων με συστήματα υψηλής τάσης. Εδώ ισχύουν 

οι σχετικές για την κάθε χώρα απαιτήσεις και συνθήκες για μη 

ηλεκτροτεχνικές εργασίες. (Για τη Γερμανία ισχύει ο Κανονισμός 

του Γερμανικού Φορέα Υποχρεωτικής Ασφάλισης κατά Ατυχη-

μάτων (DGUV) 200-005 «Κατάρτιση για εργασίες σε οχήματα με 

συστήματα υψηλής τάσης» (πρώην BGI 8686 [Επαγγελματικές 

πληροφορίες για την ασφάλεια και υγεία κατά την εργασία]). 

Εδώ προσέχετε τα εκάστοτε ισχύοντα ανά χώρα δεδομένα.)

Πρώτα βήματα κατά την οδική βοήθεια;

 n Αφαιρέστε το κλειδί της μίζας (προσοχή: τα συστήματα αναμε-

ταδότη ενεργοποιούνται αυτόματα με την προσέγγιση) και στη 

συνέχεια τραβήξτε τον ρευματοδότη αποκοπής/disconnector 

της μπαταρίας υψηλής τάσης.

 n Διεξάγετε οπτικό έλεγχο των στοιχείων υψηλής τάσης.

 n Καμία εκτέλεση εργασιών στα στοιχεία υψηλής τάσης. Αυτές 

επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από άτομα καταρτισμένα 

για εργασίες σε οχήματα με συστήματα υψηλής τάσης. Αυτό 

ισχύει και στην περίπτωση βλάβης στοιχείων υψηλής τάσης ή 

ζημιών κατά την οδική βοήθεια.

 n Μια υπολειπόμενη τάση μπορεί να υφίσταται και μετά την 

απενεργοποίηση του συστήματος υψηλής τάσης – ανάλογα 

με τον κατασκευαστή για αρκετά λεπτά.

Ρευματοδότης αποκοπής/disconnector

Εκκίνηση με καλώδια, ρυμούλκηση και ανάσυρση – τι πρέπει να προσέχετε;

Εκκίνηση με καλώδια

Τηρείτε οπωσδήποτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

Μόνο σε μερικά οχήματα είναι εφικτή η εκκίνηση με καλώδια 

μέσω του δικτύου τροφοδότησης του οχήματος 12/24 V DC. 

Μετά την απενεργοποίηση, ενδέχεται να υπάρχουν επικίνδυνες 

υπολειπόμενες τάσεις, οι οποίες δεν αποφορτίζονται μέσω της 

αντίστασης μόνιμης εκφόρτισης. Πριν από το άνοιγμα, προσέξτε 

τις οδηγίες χρήσης ή τις τεχνικές πληροφορίες του κατασκευα-

στή του οχήματος.

Ρυμούλκηση και ανάσυρση

 n Τα οχήματα που δεν έχουν υποστεί ζημιά μπορούν να φορ-

τωθούν κατά κανόνα σε ένα όχημα περισυλλογής (όχημα με 

πλατφόρμα).

 n Κατά τη ρυμούλκηση με ράβδο ή σχοινί πρέπει να τηρούνται 

οι προδιαγραφές του κατασκευαστή.

 n Για την ασφαλή ανάσυρση των οχημάτων πρέπει να συνυπο-

λογίζονται όλα τα μέτρα του κεφαλαίου «Ασφαλής βοήθεια 

στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα».

 n Εάν η ρυμούλκηση/ανάσυρση του οχήματος γίνεται με βαρού-

λκο, απαγορεύεται να υπάρχουν και να έχουν υποστεί ζημιά 

στοιχεία υψηλής τάσης στην περιοχή των σημείων σύνδεσης. 

Το ίδιο ισχύει και κατά την ανύψωση με ανυψωτήρα ή γερανό. 

Συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος

 n Στην περίπτωση ατυχήματος, το σύστημα υψηλής τάσης απε-

νεργοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις με την ενεργο-

ποίηση του αερόσακου. Αυτό ισχύει για σχεδόν όλα τα Ι.Χ., όχι 

όμως αναγκαστικά και για τα οχήματα επαγγελματικής χρήσης.

 n Για την ασφαλή εργασία πρέπει να συνυπολογίζονται όλα τα 

μέτρα του κεφαλαίου «Βασικοί κανόνες κατά τις εργασίες σε 

ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα»

 n Ορισμένοι κατασκευαστές συστήνουν ή προβλέπουν την 

αποσύνδεση του αρνητικού πόλου της μπαταρίας του δικτύ-

ου τροφοδότησης του οχήματος 12/24 V DC (περισσότερες 

πληροφορίες περιλαμβάνονται επίσης στα εκάστοτε εγχειρί-

δια διάσωσης).

 n Σε περίπτωση βλάβης ή αποκοπής των μπαταριών υψηλής 

τάσης ή των πυκνωτών υψηλής τάσης (συσσωρευτές ενέρ-

γειας σε οχήματα επαγγελματικής χρήσης) εξαιτίας ενός 

ατυχήματος, προκύπτουν σημαντικοί κίνδυνοι. Σε αυτή την 

περίπτωση, πρέπει να κληθεί η πυροσβεστική ή η Οργάνωση 

Τεχνικής Αρωγής. Κατά τον χειρισμό μπαταριών υψηλής τά-

σης που έχουν υποστεί ζημιά απαιτείται ανάλογος προσωπι-

κός προστατευτικός εξοπλισμός (προστατευτικό προσώπου, 

προστατευτικά γάντια για τις εργασίες υπό τάση). 

 n Τα υγρά της μπαταρίας που διαρρέουν μπορούν να είναι 

καυστικά ή ερεθιστικά ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με 

αυτά. Μετά από ένα ατύχημα δεν αποκλείεται οι μπαταρίες 

υψηλής τάσης να πάρουν φωτιά ακόμη και αργότερα λόγω 

εσωτερικών αντιδράσεων. Γι' αυτό και τα οχήματα που έχουν 

υποστεί ατύχημα δεν θα πρέπει να σταθμεύονται σε κλειστούς 

χώρους.


