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Primerjava

Izraz »hibrid« v prevodu pomeni mešanica ali kombinacija. Pri tehnologiji vozil pomeni, da je v dolo-
čenem vozilu motor z notranjim zgorevanjem s klasično pogonsko tehnologijo kombiniran z elementi 
električnega vozila.

Hibridna tehnologija pozna tri stopnje tehnične zapletenosti: od mikro preko blagih do popolnoma 
hibridnih vozil. Kljub tehničnim razlikam je vsem tehnologijam skupno, da se akumulator polni z izko-
riščanjem zavorne energije.

Kako pomembne so električne 

in hibridne tehnologije za  

servisno delavnico?

Leta 2018 je bilo z 2,1 milijona vozil po vsem svetu prvič prodanih 

več kot 2 milijona električnih avtomobilov in priključnih hibridov. 

Njihov tržni delež je s tem narasel na 2,4 odstotka vseh novih 

registracij in vse kaže, da bo ta trend še naprej rasel (vir: Center 

of Automotive Management). Na Norveškem njihov tržni delež 

znaša že kar okoli 50 %! 

Po podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA) rast električ-

ne in hibridne mobilnosti poganjajo predvsem vladni programi, 

kot so prodajne premije, lokalne prepovedi vožnje za avtomobile 

z motorji z notranjim zgorevanjem ali predpisi za čist zrak. Agen-

cija ocenjuje, da so električna vozila ena od številnih trenutnih 

pogonskih tehnologij, s katerimi lahko dosežemo dolgoročne 

trajnostne cilje za zmanjšanje emisij. 

Študija svetovalnega podjetja PricewaterhouseCoopers predvi-

deva, da bo do leta 2030 v Evropi že vsak tretji novo registriran 

avtomobil na električni pogon. Ali se bodo vozila na električni, 

hibridni ali celo vodikov pogon sploh uveljavila, torej ni več pod 

vprašajem. Prav nasprotno, na naših cestah bodo kmalu postala 

del vsakdana. 

Tudi ta vozila je treba vzdrževati in popravljati – ob tem pa bo 

upravljanje toplote postajalo vse bolj zapleteno. Uravnavanje 

temperature akumulatorja in močnostne elektronike ima pri tem 

enako pomembno vlogo kot ogrevanje in hlajenje notranjosti 

vozila. 

Tudi tovrstne oblike pogonov potrebujejo klimatske komponente 

– pri njih je uravnavanje temperature celo še pomembnejše, saj 

ima klimatska naprava pogosto neposredno ali posredno vlogo 

pri hlajenju akumulatorjev in elektronike. 

Vzdrževanje klimatske naprave bo tako v prihodnje še bolj v 

ospredju.

Uvod

Uvod/ 
Pregled hibridnih tehnologij

Pregled hibridnih tehnologij

Tipični predstavniki popolnoma hibridnih vozil so trenutno Toyota Prius, BMW ActiveHybrid X6 (E72) ali VW Touareg Hybrid. Za razliko 

od teh pa sta BMW ActiveHybrid 7 in Mercedes S400 (F04) primera blagih hibridov.

Kot je razvidno iz pregleda, ima vsaka tehnologija različne funkcije, ki pomagajo prihraniti gorivo.  

Te štiri funkcije so na kratko opisane v nadaljevanju.

Delovanje Mikrohibrid Blagi hibrid Popolni hibrid

Moč elektromotorja/alternatorja 2–3 kW
(regeneracija zavorne energije 
z alternatorjem)

10–15 kW > 15 kW

Napetostno območje 12 V 42–150 V > 100 V

Potencialni prihranki goriva v primerjavi  
z vozilom na klasični pogon

< 10 % < 20 % > 20 %

Funkcije, ki pomagajo prihraniti gorivo Funkcija start-stop
Rekuperacija

Funkcija start-stop
Funkcija Boost
Rekuperacija

Funkcija start-stop
Funkcija Boost
Rekuperacija
Električna vožnja

 n Mikrohibridi

Mikrohibridi so ponavadi opremljeni z običajnim motorjem z 

notranjim zgorevanjem s sistemom start-stop in izkoriščanjem 

zavorne energije (t. i. rekuperacija).

 n Blagi hibridi

Blagi hibridi so dodatno opremljeni z majhnim elektromotorjem 

in zmogljivejšim akumulatorjem. Električni pomožni pogon se 

uporablja izključno za podporo pri speljevanju in za večjo moč 

pri prehitevanju, tako imenovano ojačitev ali angleško »boost«.

 

 n Popolni hibridi

Popolnoma hibridna vozila ne poznajo le »ojačitve«, temveč 

lahko vozijo tudi izključno na električni pogon. V ta namen so 

opremljena s popolnim električnim pogonskim sklopom. Ven-

dar pa ta potrebuje veliko močnejši akumulator kot blagi hibridi.

 n Priključni hibridi

Priključni hibridi omogočajo, da čez noč napolnite akumula-

torje. Ena od prednosti tovrstnih vozil je, da se lahko kabina 

vozila pred začetkom vožnje segreje ali ohladi na želeno tem-

peraturo. Vozilo je tako naslednje jutro takoj pripravljeno na 

vožnjo. Priključni hibridi so ena od oblik popolnih hibridov.

Pomemben varnostni napotek
Naslednje tehnične informacije in praktični nasveti so namenjeni strokovni podpori avtomehaničnim 
delavnicam pri njihovem delu. V nadaljevanju navedene informacije naj zato uporablja samo ustrezno 
izobraženo strokovno osebje.
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Funkcija start-stop

Ko se vozilo ustavi, na primer na sema-

forju ali v zastoju, se motor z notranjim 

zgorevanjem izklopi. Ko za speljevanje 

pritisnemo sklopko in pretaknemo v prvo 

prestavo, se motor z notranjim zgoreva-

njem samodejno zažene. Tako je nemu-

doma znova pripravljen na vožnjo.

Rekuperacija

Rekuperacija je tehnologija, ki izkorišča del energije, ki se sprošča pri zaviranju. Običajno 

bi se ta energija pri zaviranju izgubila v obliki toplote. Pri rekuperaciji pa se alternator 

vozila uporablja kot motorna zavora – dodatno poleg običajnih zavor na kolesih. Energi-

ja, ki nastaja v alternatorju med zaviranjem, se preusmerja v shranjevalnik (akumulator).  

Ta postopek načrtno poveča vlečni navor motorja in s tem upočasni vozilo.

Funkcija Boost

Med pospeševanjem se razpoložljivemu navoru motorja z notranjim zgorevanjem priš-

teje še navor elektromotorja. Tako lahko hibridno vozilo pospešuje hitreje kot primerljivo 

vozilo z običajnim pogonom. Funkcija Boost olajša speljevanje in zagotavlja večjo moč 

pri prehitevanju. To moč ustvarja električni pomožni pogon, ki se uporablja samo za 

ta dva namena. Primer: pri hibridnem VW Touaregu pomožni pogon prinaša dodatnih 

34 kW moči.

Električna vožnja

Ko potrebujemo le majhno pogonsko moč, na primer v mestnem prometu, se za pogon 

vozila uporablja samo elektromotor. Motor z notranjim zgorevanjem je pri tem izklopljen. 

Tovrstni pogon ima torej dve pomembni prednosti: nobene porabe goriva in s tem tudi 

nič emisij. Te tehnologije v vozilu pa spreminjajo tudi pogoje, ki jih morate upoštevati pri 

svojem vsakdanjem delu.

Električna napetost v omrežju vozila

Vseh potreb in zahtev glede zmogljivosti, ki jih mora izpolnjevati električni pogon elek-

tričnega/hibridnega vozila, ni mogoče doseči samo v napetostnem območju 12 ali 24 V. 

Tukaj so potrebne bistveno višje napetosti. V vozilih z visokonapetostnimi sistemi za na-

pajanje pogonskih in pomožnih sklopov skrbijo napetosti od 30 do 1000 V AC (izmenični 

tok) ali 60 do 1500 V DC (enosmerni tok). To velja za večino električnih in hibridnih vozil.

Zavirajoče vozilo – polnjenje akumulatorja 

s povečano močjo

Funkcija Boost – motor z notranjim zgore-

vanjem in elektromotor skupaj poganjata 

vozilo

Električna vožnja – za pogon skrbi samo 

elektromotor

Delovanje

Električno vozilo je po definiciji motorno vozilo, ki ga poganja ele-

ktrični motor. Električna energija, potrebna za gibanje tega vozila, 

prihaja iz pogonske baterije (akumulatorja), torej ne iz gorivne ce-

lice ali podaljševalnika dosega (ang. »range extender«). Ker sam 

električni avtomobil ne oddaja nobenih pomembnih onesnaževal, 

se uvršča med vozila brez emisij.

Pri električnem vozilu za poganjanje koles skrbijo elektromotorji. 

Električna energija se shranjuje v enem ali več pogonskih oziroma 

napajalnih akumulatorjih. Elektronsko krmiljeni elektromotorji lah-

ko v trenutku iz mirovanja razvijejo svoj največji navor. Za razliko 

od motorjev z notranjim zgorevanjem na splošno ne potrebujejo 

menjalnika in lahko močno pospešujejo že v območju nizke hi-

trosti. Elektromotorji so tišji od bencinskih ali dizelskih motorjev, 

skoraj brez tresljajev in ne oddajajo nobenih škodljivih izpušnih 

plinov. Njihov izkoristek je z več kot 90 % izjemno visok. 

Prihranke teže zaradi izločanja različnih nepotrebnih sklopov 

(motor, menjalnik, rezervoar), ki so potrebni le pri motorju z no-

tranjim zgorevanjem, pa izravnajo relativno težki akumulatorji. 

Električna vozila so zato večinoma težja od primerljivih vozil z 

motorjem z notranjim zgorevanjem. Zmogljivost akumulatorjev 

močno vpliva na težo in ceno vozila.

V preteklosti so imela električna vozila precej kratek doseg z enim 

polnjenjem akumulatorjev. Vendar pa je v zadnjem času vedno 

več električnih avtomobilov, ki imajo doseg več sto kilometrov, 

na primer Tesla Model S, VW e-Golf, Smart electric drive, Nissan 

Leaf, Renault ZOE in BMW i3.

Za dodatno povečan doseg električnih vozil se za ustvarjanje 

električne energije včasih uporabljajo dodatni agregati (veči-

noma v obliki motorja z notranjim zgorevanjem). Tukaj nato 

govorimo o tako imenovanih »podaljševalnikih dosega« (ang. 

»range extender«).

Visokonapetostni sistemi  
v električnih vozilih 

Klimatizacija in hlajenje v električnih vozilih

Da lahko električno vozilo doseže svoj izjemno visok izkoristek, je nadvse pomembno ohranjati temperaturo elektromotorja, močnostne 

elektronike in akumulatorja v optimalnem območju. Za to potrebujemo inteligentno izpopolnjen sistem upravljanja toplote:

Sistem na osnovi hladila  
(oz. neposredno hlajenje akumulatorja)

Krogotok sistema na osnovi hladila sestavljajo naslednje glavne 

komponente: kondenzator, uparjalnik in akumulatorska enota 

(sestavljena iz akumulatorskih celic, hladilne plošče in elek-

tričnega grelca). Ta krogotok se napaja s krogotokom hladila 

klimatske naprave in se ločeno krmili preko ventilov in tempe-

raturnih senzorjev. Opis delovanja posameznih komponent naj-

dete v razlagi s prikazom sistema na osnovi hladila in hladilnega 

sredstva. Krogotok na osnovi hladila

Pregled hibridnih tehnologij/ 
Visokonapetostni sistemi v električnih vozilih
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Krogotok na osnovi hladila in hladilnega sredstva (oz. posredno hlajenje akumulatorja)

Močneje ko so zasnovani akumulatorji, bolj smiselno je uporab-

ljati razmeroma zapleten krogotok na osnovi hladila in hladilnega 

sredstva. Celoten hladilni sistem je razdeljen na več tokokrogov, 

od katerih je vsak opremljen z lastnim hladilnikom (nizkotem-

peraturni hladilnik), hladilno črpalko, termostatom in zapornim 

ventilom za hladilno sredstvo. Preko posebnega toplotnega iz-

menjevalnika (t. i. »chiller«) se tukaj vključi tudi krogotok hladila 

klimatske naprave. Visokonapetostni grelec za hladilno sredstvo 

zagotavlja ustrezno temperaturo akumulatorja tudi pri nizkih zu-

nanjih temperaturah.

Temperatura hladilnega sredstva za elektromotor in močnostno 

elektroniko se v ločenem krogotoku (notranji krogotok na zgor-

nji sliki) s pomočjo nizkotemperaturnega hladilnika ohranja pod 

60 °C. Da dosežete maksimalno zmogljivost in hkrati najdaljšo 

življenjsko dobo, je treba temperaturo hladilnega sredstva aku-

mulatorja nenehno ohranjati med približno 15 in 30 °C. Če so 

temperature prenizke, se hladilno sredstvo segreva z visoko-

napetostnim grelcem. Pri previsokih temperaturah se ohlaja s 

pomočjo nizkotemperaturnega hladilnika. Če to ne zadostuje, 

se hladilno sredstvo dodatno ohladi s hladilnikom, imenovanim 

»chiller«, ki je hkrati del krogotoka hladila in krogotoka hladilnega 

sredstva. Hladilo klimatske naprave pri tem teče skozi chiller in 

dodatno ohlaja hladilno sredstvo, ki prav tako teče skozi chiller. 

Ves sistem se krmili s posameznimi termostati, senzorji, črpalka-

mi in ventili.

Visokonapetostni sistemi v 
električnih vozilih 
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Zaporni ventil za hladilo/ 
hladilno sredstvo

Zaporni ventili za hladilo/hladilno sredstvo 

se krmilijo električno in po potrebi odpi-

rajo/zapirajo dele krogotoka za hladilo/

hladilno sredstvo ali povezujejo več kro-

gotokov med seboj.

Termostat

Termostati, tako električni kot mehanski, 

ohranjajo stalno temperaturo hladilnega 

sredstva.

Električni kompresor  
klimatske naprave

Kompresor deluje na visokonapetostni 

električni pogon. To omogoča klimati-

zacijo vozila, tudi ko je motor izklopljen. 

Poleg tega lahko s klimatsko napravo tudi 

dodatno hladimo hladilno sredstvo.

Opis komponent

Hladilna naprava (»chiller«)

Chiller je poseben toplotni izmenjevalnik, ki je hkrati del krogotoka hladila in krogotoka 

hladilnega sredstva, kar omogoča, da se temperatura hladilnega sredstva še dodatno 

zniža s hladilom klimatske naprave. Tako lahko klimatska naprava po potrebi dodatno 

posredno hladi akumulator. V ta namen hladilno sredstvo sekundarnega krogotoka teče 

skozi hladilne plošče akumulatorja. Po absorpciji toplote se hladilni medij v chillerju ohladi 

do začetne temperature. Znižanje temperature v chillerju se doseže z izhlapevanjem do-

datnega hladila, ki kroži v primarnem krogotoku.

Akumulatorski hladilnik

Na vsaki strani hladilnih plošč je nameščen akumulatorski segment. Akumulatorski se-

gmenti in hladilne plošče so fiksno spojeni in tvorijo akumulatorski modul. Pri nepos-

rednem hlajenju akumulatorja skozi hladilne plošče teče hladilo klimatske naprave. Pri 

posrednem hlajenju akumulatorja skozi hladilne plošče teče hladilna tekočina. Če hladilna 

zmogljivost pri posrednem hlajenju akumulatorja ne zadostuje, se lahko hladilno sredstvo 

še dodatno ohladi s chillerjem. Chiller je poseben toplotni izmenjevalnik, ki se uporablja 

za posredno hlajenje akumulatorja in je hkrati del krogotoka hladila in krogotoka hladil-

nega sredstva.

Nizkotemperaturni hladilnik

Temperatura hladilnega sredstva za ele-

ktromotor in močnostno elektroniko se 

v ločenem hladilnem krogotoku z nizko-

temperaturnim hladilnikom vzdržuje pod 

60 °C.

Visokonapetostni grelec za  
hladilno sredstvo

Če so temperature prenizke, se hladilno 

sredstvo segreva z električnim visokona-

petostnim grelcem. Ta je vgrajen v sam 

hladilni krogotok.

Visokonapetostni akumulator

Visokonapetostni akumulator (HV-akumulator) je poleg elektromotorja eden ključnih se-

stavnih delov električnega vozila. Sestavljen je iz medsebojno povezanih akumulatorskih 

modulov, ki so sestavljeni iz celic. Akumulatorji praviloma temeljijo na litij-ionski tehnolo-

giji. Imajo visoko gostoto energije. Zaradi oslabitve kemične reakcije njihova zmogljivost 

občutno upade pri temperaturah pod 0 °C. Pri temperaturah nad 30 °C se staranje 

močno pospeši, pri temperaturah nad 40 °C pa se lahko akumulator že poškoduje. Da 

dosežete maksimalno življenjsko dobo in učinkovitost, je treba akumulator uporabljati v 

določenem temperaturnem območju.

Električna vodna črpalka

Električne vodne črpalke oziroma črpalke 

za hladilno sredstvo z integriranim elek-

tronskim krmiljenjem se glede na zahte-

vano zmogljivost hlajenja brezstopenjsko 

vklapljajo v krogotok. Uporabljajo se lah-

ko kot glavne, obvodne ali obtočne črpal-

ke in delujejo neodvisno od motorja ter v 

skladu s potrebami. 

Kondenzator

Kondenzator je potreben za hlajenje 

hladila, segretega s stiskanjem v kom-

presorju. Vroče plinasto hladilo teče v 

kondenzator in pri tem po cevovodu in 

lamelah oddaja toploto v okolje. S hlaje-

njem se agregatno stanje hladila spreme-

ni iz plinastega v tekoče.

Električni grelec/ 
visokonapetostni grelec

V električnih vozilih ni odpadne toplote 

motorja, ki bi se prenašala na hladilno 

sredstvo. Zato je treba notranjost vozila 

ogrevati z električnim grelcem, ki je na-

meščen v prezračevalnem sistemu.

Močnostna elektronika

Naloga močnostne elektronike v vozilu je krmiljenje elektromotorjev, komunikacija s krmil-

nim sistemom vozila in diagnostika pogona. Močnostna elektronika je praviloma sesta-

vljena iz elektronske krmilne naprave, razsmernika in pretvornika DC/DC. Za ohranjanje 

močnostne elektronike v določenem temperaturnem območju je ta povezana s siste-

mom hlajenja/ogrevanja vozila.

Visokonapetostni sistemi v 
električnih vozilih 
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Klimatizacija

Električni pogoni zaradi svojega visokega izkoristka med delo-

vanjem oddajajo v okolje le malo, med mirovanjem pa celo nič 

odpadne toplote. Da lahko pri nizkih zunanjih temperaturah se-

grejete notranjost avtomobila ali odstranite led s stekel, so zato 

potrebni dodatni grelci. Ti predstavljajo dodatnega porabnika 

energije in so zaradi svoje velike porabe zelo pomemben dejav-

nik. Porabljajo del energije, shranjene v akumulatorjih, kar zlasti 

pozimi močno skrajša doseg vozila. Električni grelci, ki so vgra-

jeni v prezračevalni sistem, predstavljajo preprosto, učinkovito, a 

hkrati tudi zelo energijsko intenzivno obliko gretja. Dandanes se 

v ta namen uporabljajo že tudi energetsko učinkovite toplotne 

črpalke. Te se poleti lahko uporabljajo tudi kot klimatska naprava 

za hlajenje. Sistemi za gretje sedežev in ogrevana stekla prinašajo 

toploto neposredno na območja, ki jih želimo ogreti, s tem pa tudi 

zmanjšujejo porabo toplote za ogrevanje notranjosti vozila. Elek-

trični avtomobili svoj čas mirovanja pogosto preživijo na polnilnih 

postajah. Tam se lahko vozilo pred začetkom vožnje predhodno 

ogreje, ne da bi za to moral skrbeti akumulator. Med vožnjo je 

nato za ogrevanje ali hlajenje potrebno bistveno manj energije. 

Medtem pa so na voljo tudi že aplikacije za pametne telefone,  

s katerimi lahko ogrevanje nadzorujemo na daljavo. 

Upravljanje polnjenja in praznjenja

Za akumulatorje se uporabljajo različni upravljalni sistemi, ki prev-

zemajo nadzor nad polnjenjem in praznjenjem, spremljajo tempe-

raturo, izračunavajo predvideni doseg in skrbijo za diagnostiko. 

Življenjska doba je močno odvisna od pogojev uporabe in upo-

števanja delovnih omejitev. Sistemi za upravljanje akumulatorjev, 

vključno z upravljanjem temperature, preprečujejo škodljivo in po-

tencialno nevarno prekomerno polnjenje ali globoko izpraznitev 

akumulatorjev ter kritične temperaturne pogoje. Nadziranje vsake 

posamezne akumulatorske celice omogoča, da se sistem hitro 

odzove, preden pride do odpovedi ali poškodb nadaljnjih celic. 

Podatki o stanju se lahko tudi shranijo za namene vzdrževanja in 

se v primeru napake prikažejo vozniku v obliki opozoril.

Na splošno velja, da je zmogljivost akumulatorjev večine elek-

tričnih avtomobilov dandanes dovolj velika za vožnje na kratke 

in srednje razdalje. Študija, ki so jo leta 2016 objavili na Massa-

chusetts Institute of Technology, je ugotovila, da doseg trenutnih 

električnih avtomobilov zadostuje za 87 % vseh potovanj. Kljub 

temu se dosegi močno razlikujejo. Hitrost električnega vozila, zu-

nanja temperatura in zlasti uporaba ogrevanja in klimatske napra-

ve občutno zmanjšajo uporabni doseg vozila. Po drugi strani pa 

vedno krajši časi polnjenja in nenehno širjenje polnilne infrastruk-

ture omogočajo rast uporabnega dosega električnih avtomobilov. 

Visokonapetostni sistemi v 
električnih vozilih 
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Praktični nasveti

V električnih in hibridnih vozilih so nujne številne visokonapetostne 

komponente. Te so označene z enotnimi opozorilnimi oznakami. 

Prav tako so vse visokonapetostne napeljave, ne glede na proi-

zvajalca, izdelane v svetlo oranžni barvi.

Pri delu na vozilih z visokonapetostnimi sistemi je vedno treba 

upoštevati naslednji postopek:

1. Povsem odklopiti od vira napetosti

2. Zavarovati pred nenamernim vklopom

3. Z meritvami zagotoviti, da komponente niso pod napetostjo

Osnovna pravila za delo na 
električnih in hibridnih vozilih

Upoštevajte specifikacije proizvajalcev vozil in naše nasvete za delavnice!

Zagon in premikanje vozila: 

Za vožnjo vozila z visokonapetostnim sistemom – četudi gre le 

za premik vozila v notranjost delavnice ali iz nje – je treba osebo 

ustrezno podučiti.

Servis in vzdrževanje: 

Vsa servisna in vzdrževalna dela (menjava koles, inšpekcijska 

dela) na visokonapetostnih vozilih smejo opravljati samo osebe, 

ki jim je »strokovnjak za dela na visokonapetostnih lastnovarnih 

vozilih« predhodno ustrezno svetoval in jih podučil.

Zamenjava visokonapetostnih komponent: 

Osebe, ki zamenjujejo visokonapetostne komponente, na primer 

kompresor klimatske naprave, morajo imeti ustrezno kvalifikacijo 

(strokovnjaki za dela na visokonapetostnih lastnovarnih vozilih).

Zamenjava akumulatorja: 

Za popravilo ali zamenjavo visokonapetostnih komponent (aku-

mulatorja) morajo zaposleni imeti ustrezno kvalifikacijo.

Pomoč pri okvari, avtovleka in reševanje: 

Kdor nudi pomoč pri okvarah na vozilih z visokonapetostnimi 

sistemi ali se ukvarja z reševanjem in vleko takšnih vozil, mora 

biti predhodno podučen o zgradbi in delovanju vozil in njihovih 

visokonapetostnih sistemov. Prav tako je treba vnaprej upoštevati 

ustrezna navodila posameznih proizvajalcev vozil. Če so se poš-

kodovale visokonapetostne komponente (akumulator), je treba 

obvestiti gasilce.

Na kaj moram biti pozoren kot delavnica (ali kot delavec)?

Osnove

Pri običajnih pogonskih zasnovah na motor z notranjim izgoreva-

njem je klimatizacija kabine zaradi mehansko gnanega kompre-

sorja neposredno odvisna od delovanja motorja. Tudi v vozilih, 

ki jih poznavalci imenujejo mikrohibridi in imajo samo funkcijo 

start-stop, se uporabljajo kompresorji z jermenskim pogonom. 

Zaradi tega nastane težava, da pri mirujočem vozilu in izkloplje-

nem motorju temperatura na izhodu uparjalnika klimatske napra-

ve naraste že po 2 sekundah. S tem povezano počasno naraš-

čanje temperature izpiha prezračevalnega sistema in povečana 

vlažnost zraka lahko motita potnike v vozilu. 

Za reševanje te težave lahko uporabimo na novo razvite shranje-

valnike hladu, tako imenovane shranjevalne uparjalnike. Shranje-

valni uparjalnik je sestavljen iz dveh blokov: uparjalnika in shra-

njevalnega bloka. Ob zagonu, oziroma ko motor deluje, skozi 

oba bloka teče hladilo. V uparjalniku je prisoten tako imenovan 

latentni medij, ki se ob tem tako močno ohladi, da zmrzne. S tem 

deluje kot shranjevalnik hladu.

Ob zaustavitvi je motor izklopljen, zato se kompresor ne poganja. 

Topel zrak, ki teče mimo uparjalnika, se ohladi in v medij odda to-

ploto. Ta toplotna izmenjava poteka tako dolgo, dokler se latentni 

medij popolnoma ne stali. Ko nadaljujemo vožnjo, se postopek 

spet zažene, tako da lahko shranjevalni uparjalnik že po eni mi-

nuti znova ohlaja zrak.

V vozilih brez shranjevalnega uparjalnika je treba v zelo toplem 

vremenu že po krajšem mirovanju znova zagnati motor. Le tako 

je mogoče zagotavljati hlajenje kabine. Pod klimatizacijo kabine 

spada tudi ogrevanje potniške kabine, ko je to potrebno. 

Pri popolnih hibridih se motor z notranjim zgorevanjem v fazi ele-

ktrične vožnje izklopi. Preostala toplota, ki je po izklopu motorja 

še prisotna v krogotoku hladilne tekočine, zadostuje le za kratek 

čas ogrevanja kabine. V tem primeru se dodatno vklopijo visoko-

napetostni grelci zraka, ki prevzamejo funkcijo ogrevanja. Način 

delovanja je podoben kot pri sušilniku za lase: zrak, ki ga vsesa 

ventilator za kabino, se segreje, ko steče mimo grelnih elemen-

tov, in nato nadaljuje pot v kabino vozila.

Klimatizacija kabine

Shematski prikaz – shranjevalni uparjalnik: (1) uparjalni blok  

globine 40 mm, (2) shranjevalni blok globine 15 mm, (3) hladilo, 

(4) latentni medij, (5) slepa kovica

Shranjevalni uparjalnik

Osnovna pravila za delo na električnih in hibridnih vozilih/
Klimatizacija kabine
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Delovanje

V popolnoma hibridnih vozilih se uporabljajo električni visokonapetostni kompresorji, ki niso odvisni 
od delovanja motorja z notranjim zgorevanjem. Ta nova zasnova pogona omogoča funkcije, ki še 
dodatno izboljšujejo udobje na področju klimatizacije vozil.

Visokonapetostni  
kompresor klimatske naprave

Segreto notranjost vozila je mogoče pred vožnjo ohladiti na žele-

no temperaturo. Sistem se lahko upravlja na daljavo.

To pomožno hlajenje je na voljo le, če ima akumulator dovolj 

razpoložljive kapacitete. Kompresor pri tem deluje z najmanjšo 

še potrebno močjo glede na potrebe klimatizacije.

Trenutno se vgrajujejo visokonapetostni kompresorji, pri katerih 

se moč uravnava z ustreznim prilagajanjem vrtljajev v korakih po 

50 min-1. Tako ni potrebe po internem uravnavanju moči.

Namesto nihajne plošče, ki se primarno uporablja na področju 

jermensko gnanih kompresorjev, se pri visokonapetostnih kom-

presorjih za stiskanje hladila uporablja spirala. Prednosti sta prib-

ližno 20-odstotni prihranek teže in manjša potrebna prostornina 

za enako zmogljivost pri isti porabi moči.

Za ustvarjanje ustrezno velikega navora za pogon električnega 

kompresorja se pri tem uporablja enosmerni tok z napetostjo več 

kot 200 V – zelo visoka napetost, ko gre za avtomobil. Razsmer-

nik, vgrajen v enoto elektromotorja, pretvori ta enosmerni tok v 

trifazni izmenični tok, ki ga potrebuje brezkrtačni elektromotor. 

Za potrebno odvajanje toplote razsmernika in navitij motorja skrbi 

povratni tok hladila na sesalno stran.

Primerjava

Upravljanje temperature akumulatorja 

Akumulator je bistvenega pomena za delovanje električnega in 

hibridnega vozila. Potrebno količino energije mora zagotoviti hitro 

in zanesljivo. Večinoma se uporabljajo litij-ionski in nikelj-metal-hi-

dridni visokonapetostni akumulatorji. S tem dodatno zmanjšamo 

velikost in težo akumulatorjev v hibridnem vozilu.

Ob tem je treba obvezno zagotoviti, da se akumulatorji vedno 

uporabljajo samo v določenem temperaturnem razponu. Pri de-

lovni temperaturi nad +40 °C se skrajša življenjska doba, pod 

0  °C pa se izkoristek zmanjša in zmogljivost pade. Poleg tega 

temperaturna razlika med posameznimi celicami ne sme prese-

gati določene vrednosti.

Kratkotrajne obremenitvene konice v povezavi z visokimi toko-

vi, na primer pri rekuperaciji in funkciji Boost, povzročajo po-

membno segrevanje celic. Poleg tega visoke zunanje tempera-

ture v poletnih mesecih pomenijo, da temperatura hitro doseže 

kritično vrednost 40 °C. Posledica previsokih temperatur je hitrej-

še staranje in s tem povezana prezgodnja odpoved akumulatorja. 

Proizvajalci vozil si prizadevajo doseči enako izračunano življenj-

sko dobo akumulatorja kot avtomobila (približno 8–10 let). Zato 

je mogoče proces staranja upočasnjevati le z ustreznim upravlja-

njem temperature. Zaenkrat se uporabljajo tri različne možnosti 

za upravljanje temperature:

Upravljanje temperature  
akumulatorja 

Zrak se sesa iz klimatizirane notranjosti vozila in uporablja za hla-

jenje akumulatorja. Temperatura vsesanega hladnega zraka iz ka-

bine vozila ima temperaturo pod 40 °C. Ta zrak se nato usmerja 

v obtok okoli prosto dostopnih območij akumulatorskega sklopa.

Možnost 1

Visokonapetostni kompresor klimatske naprave/
Upravljanje temperature akumulatorja
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Krogotok hladilnega sredstva
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Pravilno uravnavanje temperature ima pri akumulatorjih z ve-

čjimi zmogljivostmi izjemno pomembno vlogo. Zato je treba 

pri zelo nizkih temperaturah akumulator dodatno ogrevati, da 

lahko doseže idealno temperaturno območje. Le v tem tem-

peraturnem območju lahko vozilo z električno vožnjo doseže 

zadovoljiv doseg.

Da se zagotovi to dodatno ogrevanje, je akumulator vključen v 

sekundarni krogotok. Ta krogotok zagotavlja, da se stalno vzdr-

žuje idealna delovna temperatura akumulatorja med 15 in 30 °C. 

V akumulatorski blok je vgrajena hladilna plošča, skozi katero 

teče hladilno sredstvo, sestavljeno iz vode in glikola (zeleni kro-

gotok). Pri nizkih temperaturah se lahko hladilno sredstvo hitro 

segreje z grelcem, da doseže idealno temperaturo. Če med upo-

rabo hibridnih funkcij temperatura akumulatorja naraste, se ogre-

vanje izklopi. Hladilno sredstvo se lahko nato med vožnjo hladi 

z vetrom skozi hladilnik akumulatorja oziroma nizkotemperaturni 

hladilnik, nameščen na sprednjem delu vozila.

Če hlajenje samo s hladilnikom akumulatorja zaradi visokih zu-

nanjih temperatur ne zadostuje, se hladilna tekočina usmeri sko-

zi chiller. V njem se uparja hladilo iz klimatske naprave vozila.  

Poleg tega se lahko toplota iz sekundarnega tokokroga v uparja-

joče se hladilo prenaša zelo kompaktno in z veliko gostoto moči. 

Pri tem poteka dodatno ponovno hlajenje hladilnega sredstva.  

S posebnim toplotnim izmenjevalnikom se lahko akumulator tako 

nenehno ohranja v idealnem temperaturnem območju za opti-

malen izkoristek.

Možnost 3

Slabe strani te možnosti:

 n Nizka učinkovitost hlajenja.

 n Izsesanega zraka iz kabine ni mogoče uporabiti za enakomerno 

znižanje temperature.

 n Usmerjanje zraka je pri tem kar zapleteno.

 n Morebiten moteči hrup v kabini zaradi ventilatorjev. 

 n Zračni kanali predstavljajo neposredno povezavo med kabino 

vozila in akumulatorjem. Iz varnostnih vidikov (npr. uhajanje pli-

nov iz akumulatorja) je to problematično.

 n Prav tako ne gre podcenjevati tveganja, da v akumulatorski 

sklop zaide umazanija, saj zrak iz notranjosti vsebuje tudi prah. 

Prah se nabira med celicami in v kombinaciji s kondenzirano 

vlago iz zraka ustvari električno prevoden sloj. Ta sloj nato 

omogoča nastajanje plazilnih tokov v akumulatorju.

Da se prepreči navedene nevarnosti, se vsesani zrak filtrira. Alternativno se lahko zračno hlajenje zagotavlja tudi z ločeno majhno 

klimatsko napravo, podobno kot se uporabljajo ločene klimatske naprave za zadnje sedeže v vozilih višjega razreda.

Na klimatsko napravo v vozilu je priključena posebna uparjalna 

plošča, ki je vgrajena v akumulatorsko celico. Priklop se izvede 

s tako imenovanim postopkom »splitting« preko cevi na visoko-

tlačni in nizkotlačni strani ter ekspanzijskega ventila. To pomeni, 

da sta uparjalnik za kabino in uparjalna plošča akumulatorja, ki 

deluje kot običajni uparjalnik, povezana v isti krogotok.

Zaradi različnih nalog obeh uparjalnikov seveda obstajajo različne 

zahteve glede pretoka hladila. Medtem ko mora hlajenja kabine 

le zagotavljati udobje potnikov, pa se mora moč hlajenja visoko-

napetostnega akumulatorja nenehno prilagajati vozni situaciji in 

temperaturi okolice.

Zato se tukaj uporablja zapleteno uravnavanje količine uparjene-

ga hladila. Posebna konstrukcija uparjalne plošče, ki omogoča 

integracijo v sam akumulator, nudi veliko kontaktno površino za 

izmenjavo toplote. Tako je mogoče zagotoviti, da se nikoli ne 

preseže kritična zgornja meja temperature 40 °C.

Pri zelo nizkih zunanjih temperaturah je treba akumulator segreti 

na idealno temperaturo najmanj 15 °C. Vendar pa uparjalna plo-

šča v tej situaciji ne more pomagati. Hladen akumulator je manj 

zmogljiv od primerno temperiranega in pri temperaturah, ki so 

znatno pod lediščem, ga je mogoče le še stežka polniti. Pri bla-

gem hibridu to ne predstavlja velike težave: v skrajnem primeru 

je hibridna funkcija na voljo le v omejenem obsegu. Vožnja z mo-

torjem z notranjim zgorevanjem je kljub temu še vedno mogoča. 

V povsem električnem vozilu pa je treba zagotoviti gretje akumu-

latorjev, da se lahko vozilo zažene in vozi tudi v zelo zahtevnih 

zimskih razmerah. 

Možnost 2

Upravljanje temperature 
akumulatorja
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Opomba
Uparjalnih plošč, ki so vgrajene neposredno v akumulator, ni mogoče posamično zamenjati. 
Zato je treba ob okvari vedno zamenjati celoten akumulator.
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Koristne informacije

Za vzdrževanje in popravilo zapletenih sistemov v električnih in 

hibridnih vozilih, predvsem tudi sistemov za upravljanje toplo-

te, je potrebno nenehno dodatno usposabljanje. Sodelavci, ki 

opravljajo dela na takšnih visokonapetostnih sistemih, morajo 

v Nemčiji na primer opraviti dodatno dvodnevno usposabljanje 

za pridobitev naziva »strokovnjak za dela na visokonapetostnih 

lastnovarnih vozilih«.

Na podlagi tako pridobljenega znanja je mogoče po eni strani 

oceniti tveganje pri potrebnih delih na sistemu, po drugi strani pa 

zagotoviti, da je sistem v času del povsem brez napetosti. Brez 

ustreznega usposabljanja je strogo prepovedano delati na viso-

konapetostnih sistemih ali njihovih komponentah. Za popravilo ali 

zamenjavo visokonapetostnih komponent (akumulatorja) morajo 

zaposleni imeti ustrezno kvalifikacijo.

Usposabljanje za popravila  
električnih in hibridnih vozil

Vzdrževanje električnih in  

hibridnih vozil

Tudi sicer splošni pregledi in popravila (npr. na izpušnih siste-

mih, pnevmatikah, amortizerjih, pri menjavi olja, menjavi pnevma-

tik itd.) predstavljajo posebno situacijo. Ta dela smejo opravljati 

samo sodelavci, ki jim je ustrezno svetoval in jih podučil »stro-

kovnjak za dela na visokonapetostnih lastnovarnih vozilih«. Poleg 

tega je treba obvezno uporabljati orodje, ki ustreza specifikacijam 

proizvajalcev vozil!

Servisne delavnice za osebna vozila morajo ustrezno podučiti 

vse sodelavce, ki sodelujejo pri upravljanju, vzdrževanju in popra-

vilih električnih in hibridnih vozil. Upoštevajte specifične pogoje za 

posamezno državo.

Nasveti za delavnice

Pomoč pri okvari, avtovleka  

in reševanje električnih in  

hibridnih vozil

Voznice in vozniki vozil z visokonapetostnimi (HV) sistemi niso iz-

postavljeni neposredni električni nevarnosti – niti ob okvari vozila. 

HV-sistem je zaščiten s številnimi varnostnimi ukrepi proizvajal-

cev vozil. Tudi pomoč pri okvari je za vozila s HV-sistemi varna, 

dokler za odpravo okvar ni potrebno posegati v HV-sistem.

Vendar pa nevarnost grozi pri nudenju pomoči pri okvari ali vleki 

vozila, ki je bilo poškodovano v nezgodi ali ki ga je treba izvleči iz 

snega ali vode. Lastnovarnost vozil za zaščito pred nevarnostmi 

zaradi električnega udara ali obloka je sicer zelo visoka, vendar 

pa ni mogoče zagotoviti popolne oziroma 100-odstotne varnosti 

za vsako okvaro. Če se porajajo dvomi, je treba upoštevati oziro-

ma se pozanimati o ustreznih podatkih proizvajalca vozila. 

Usposabljanje za popravila električnih in hibridnih vozil/nasveti za delavnice

Ponudbe za usposabljanja na področju 
upravljanja toplote pri MAHLE:

Naj gre za vajence, pomočnike, mojstre ali inženirje: ponudba 

MAHLE Aftermarket obsega pravilno usposabljanje za vsakogar.

MAHLE Aftermarket poleg teoretičnega usposabljanja ponuja 

posebna praktična usposabljanja na temo preprečevanja škode 

za osebna vozila, tovornjake ter kmetijsko in gradbeno mehani-

zacijo.

Pri MAHLE Aftermarket smo nadvse prilagodljivi: vi le izberete 

želeno temo in nam sporočite, kdaj in kje se bo odvijalo usposa-

bljanje – za vse ostalo pa poskrbimo mi. Preprosto se pogovorite 

s svojim trgovskim partnerjem za MAHLE Aftermarket ali pa nam 

pišite neposredno na naslov: ma.training@mahle.com

Tehnični strokovnjaki pri MAHLE Aftermarket se že veselijo zani-

mivih in napetih dogodkov z vami!

 n Upravljanje toplote v sodobnih motorjih z notranjim  

zgorevanjem 

 n Nove tehnologije: potenciali in izzivi pri sodobnih motorjih 

 n Potrdilo o strokovnosti na področju klimatizacije 

Orodje za delo na visokonapetostnem sistemu
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 n Napis na armaturni plošči ali na samem vozilu

 n Po oranžnih visokonapetostnih kablih (glej sliko). Na splošno 

velja: ne dotikajte se visokonapetostnih komponent in oranžnih 

kablov.

 n Po oznakah na visokonapetostnih komponentah (glej sliko) 

Kako lahko prepoznam, da je vozilo opremljeno z visokonapetostnim sistemom?

Visokonapetostne komponente v prostoru za motor

Kdo sme nuditi pomoč pri okvari?

Pomoč pri okvari na električnih in hibridnih vozilih sme nuditi le, 

kdor je bil za to posebej usposobljen. Osebe za nudenje pomoči 

pri okvari zato prejmejo ustrezno šolanje o zgradbi in delovanju 

vozil z visokonapetostnimi sistemi. Na tem področju v različnih 

državah veljajo različne zahteve in pogoji za neelektrotehnična 

dela. (Za Nemčijo velja informacijski dokument DGUV Information 

200-005 »Usposobljenost za delo na vozilih z visokonapetostni-

mi sistemi« (doslej BGI 8686). Upoštevajte specifične pogoje za 

posamezno državo.)

Prvi koraki za pomoč pri okvari?

 n Izvlecite kontaktni ključ za vžig (pozor: transponderski sistemi 

se ob približevanju samodejno vklopijo) in nato izvlecite ločilni 

vtič/odklopnik visokonapetostnega akumulatorja.

 n Vizualno preverite, ali so visokonapetostne komponente 

poškodovane.

 n Ne opravljajte nobenih del na visokonapetostnih komponen-

tah. Dela smejo izvajati samo osebe, ki so ustrezno usposo-

bljene za delo na vozilih z visokonapetostnimi sistemi. To velja 

tudi, če se v teku nudenja pomoči pri okvari poškodujejo viso-

konapetostne komponente ali se odkrijejo takšne poškodbe.

 n Tudi po izklopu visokonapetostnega sistema je lahko določen 

čas prisotna določena preostala napetost – odvisno od proi-

zvajalca je to lahko še nekaj minut.

Ločilni vtič/odklopnik

Pomoč pri zagonu vozila, avtovleka in reševanje – na kaj morate biti pozorni?

Pomoč pri zagonu

Obvezno upoštevajte navodila proizvajalca. Le pri malokaterem 

vozilu je dovoljena zunanja pomoč pri zagonu prek električnega 

sistema 12/24 V DC. Tudi po izklopu so lahko prisotne nevarne 

preostale napetosti, ki se ne izpraznijo niti skozi upor za trajno 

praznjenje. Pred odpiranjem upoštevajte napotke v navodilih za 

uporabo oziroma tehnične informacije proizvajalca vozila.

Reševanje in avtovleka

 n Nepoškodovana vozila se na splošno lahko naložijo na po-

sebno vlečno vozilo (t. i. pajek).

 n Pri vleki z drogom ali vrvjo je treba upoštevati navodila pro-

izvajalca.

 n Za varno reševanje vozil je treba upoštevati vse ukrepe iz 

poglavja »Varna pomoč za električne avtomobile«.

 n Če se vozilo vleče/rešuje z vitlom, se v območju pritrditvenih 

mest oziroma vlečnih točk ne sme nahajati in poškodovati no-

bena visokonapetostna komponenta. Enako velja pri dviganju 

vozila z dvigalko ali nakladalnim dvigalom. 

Ravnanje v primeru nesreče

 n V primeru nesreče se visokonapetostni sistem večinoma sa-

modejno izklopi takoj, ko se sproži zračna blazina. To velja za 

skoraj vsa osebna vozila, ne pa nujno tudi za gospodarska 

vozila.

 n Za varno delo je treba upoštevati vse ukrepe iz poglavja 

»Osnovna pravila za delo na električnih in hibridnih vozilih«.

 n Nekateri proizvajalci priporočajo ali predpisujejo, da se odklopi 

negativni pol akumulatorja vgrajenega električnega omrežja vo-

zila 12/24 V DC (dodatne informacije so na voljo tudi v ustrez-

nih smernicah za reševanje).

 n Če se v prometni nesreči poškodujejo ali iz vozila iztrgajo vi-

sokonapetostni akumulatorji ali visokonapetostni kondenzatorji 

(shranjevalniki energije v gospodarskih vozilih), to predstavlja 

posebno tveganje. V tem primeru je treba na pomoč poklicati 

gasilce ali službo za tehnično reševanje in pomoč. Pri ravna-

nju s poškodovanimi visokonapetostnimi akumulatorji je treba 

uporabljati ustrezno osebno zaščitno opremo (zaščita obraza, 

zaščitne rokavice za delo pod napetostjo). 

 n Iztekle baterijske tekočine so lahko jedke ali dražljive, odvis-

no od tipa akumulatorja. V vsakem primeru se je treba izo-

gibati stiku s temi tekočinami. Po nesreči ni mogoče izključiti 

možnosti, da se visokonapetostni akumulatorji zaradi notranjih 

reakcij tudi pozneje še lahko vnamejo. Zato vozil, ki so bila ude-

ležena v nesreči, ni dovoljeno odstaviti v zaprtih prostorih.


