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Úvod:
Už je to více jak 100 let, co se po světě pohybují vozidla poháněná formou
spalovacího motoru. Ať už se jedná o malé dvoudobé motory, běžné řadové čtyřválce, či
přeplňované šeštnáctiválce, stále je používán stejný, generacemi prověřený princip, při
kterém je spalovnáno palivo uvnitř válce motoru.
V současné době je však na vývoj spalovacích motorů kladen velký tlak,
především z důvodu snahy snížit množství produkovaných škodlivých emisí. To mělo za
následek rozšíření vozidel na elektrický a hybridní pohon, které lze v současné době
zaznamenat.
Mým cílem je v této bakalářské práci přiblížit použití hybridních pohonů u tzv.
off-road vozidel. V rámci aplikace hybridního pohonu se jedná o oblast poměrně novou,
avšak velmi perspektivní, jelikož použití hybridních pohonů je vzhledem k pracovnímu
režimu velké části off-road vozidel efektivnější, než například u běžných automobilů.
Hlavním důvodem k výběru tohoto tématu je právě fakt, že se jedná o nové a
aktuální téma, o kterém zatím není příliš mnoho informací. Tím chci zároveň upozornit
na neúplnost informací především u technických specifikací vozidel, pramenící
z logického nedostatku informací, především k novým typům vozidel.
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1 Hybridní pohony
1.1 Definice
Vozidlem s hybridním pohonem rozumíme vozidlo používající nejméně dva zdroje
energie (nejčastěji baterie a palivová nádrž) a tomu odpovídající agregáty (nejčastěji
spalovací motor a elektromotor). [1]
Zde je zajímavostí hraniční skupina vozidel, používajících pro svůj pohon jeden
zdroj energie, ale více agregátů. Typickým příkladem je vozidlo s dieselovým agregátem,
sloužícím pouze jako generátor pro napájení elektromotorů pro pohyb (např.
Dieselelektrická lokomotiva). Taková vozidla jsem se rozhodl z důvodu nesouladu
s definicí nepovažovat za hybridní, přestože jsou mnoha zdroji jako hybridní uváděna.

1.2 Rozdělení hybridních pohonů
1.2.1 Rozdělení podle funkce:
Toto rozdělení určuje, do jaké míry je vozidlo zhybridizováno.

1.2.1.1 Micro hybrid
Jedná se o vozidlo, které je vybaveno zesíleným elektrickým příslušenstvím, jako
je startér, alternátor, baterie a star-stop systém, který vypíná motor při dojezdu a
zastavení.[1]

1.2.1.2 Mild hybrid
Elektromotor funguje jen jako podpora spalovacímu motoru při zrychlování a ve
vysokých výkonech. Jízda pouze na elektřinu není možná. Baterie jsou dobíjeny pomocí
spalovacího motoru a rekuperací energie.[1]

1.2.1.3 Full hybrid
Jízda je možná jak jen pomocí spalovacího motoru, tak jen pomocí elektrického
motoru, případně kombinací obou. Elektrický pohon je využíván k rozjezdu, jako
podpora spalovacího motoru, případně pro samotnou jízdu na kratší vzdálenosti. Dobíjení
se provádí buď rekuperací, nebo pomocí spalovacího motoru. [1]
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1.2.1.4 Plug-in hybrid
Jedná se o full hybrid s možností dobíjení baterií z veřejné elektrické sítě.
V oblasti off- road vozidel se toto řešení příliš, ne-li vůbec nepoužívá. [1]

Obr. 1-I.: Srovnání stupňů hybridizace [1]

1.2.2 Rozdělení podle uspořádání pohonu
Toto rozdělení je založeno na existenci rozdílných variant konstrukčního
uspořádání hybridních pohonů. Dvě základní uspořádání pohonu jsou uspořádání
paralelní a uspořádání sériové. Existují ale i další, konstrukčně komplikovanější rešení.
Nutno zmínit, že značné množství off-road vozidel je tvořeno složitými stroji, především
težkou technikou, u které je potřeba zajistit pohon nejen samotného vozidla, ale také jeho
nejrůznějších funkčních částí, jako např. hydraulických čerpadel pro pohyb ramen, rotaci
otočných veží , atd.
V důsledku toho je často použito složité konstrukční řešení pohonu, což má za
následek častou nemožnost zařazení vozidla podle uvedených dělení.

1.2.2.1 Sériové uspořádání
Jedná se o nejjednodušší uspořádání, u kterého je k pohonu náprav použit jen
elektromotor. Spalovací motor zde plní pouze funkci generátoru, napajejícího buď přímo
elektromotor, nebo slouží spolu se systémy rekuperace energie k dobíjení akumulátorů.
Pro toto uspořádání je typická menší velikost spalovacího motoru, jelikož je dimenzován
10

pro pohon generátoru při stabilních otáčkách v efektivní oblasti, a proto je toto
uspořádání nejvhodnější při častém zastavování a rozjížění, typickém pro městskou
dopravu nebo pro většinu offroadových vozidel. Dalším typickým znakem je nutnost
použití větší baterie a elektromotoru. [2] [4]

Obr. 1-II.: Schéma sériového uspořádání [3]

1.2.2.2 Paralelní uspořádání
U tohoto uspořádání je zásadní, že je možné vozidlo pohánět jen spalovacím
motorem přes klasickou převodovku a dále redukční převod, jen elektromotorem přes
zníměnou redukci nebo kombinací obou. Elekrický motor může být případně použit jako
generátor pro dobíjení akumulátorů přebytečným výkonem z motoru. [2] [4]
Hlavní nevýhodou oproti sériovému zapojení je, že spalovací motor je tu použit
jako hlavní pohon, a musí tudíž pracovat v obvyklém rozsahu otáček. Pro toto uspořádání
je efektivnější použití při výšších rychlostech a přesunech na delší vzdálenosti. [2] [4]
Právě z důvodu výhod a nevýhod použití seriových a paralelních řešení vznikají
mnohá další řešení kombinující výhody obou.
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Obr. 1-III.: Schéma paralelního uspořádání [3]

1.3 Základní komponenty hybridních pohonů
1.3.1 Spalovací motory
Spalovací motory jsou, až na vyjímky v podobě nejrůznějších konceptů, stále
zásadní součástí všech hybridních vozidel. Palivo v nádrži je hlavním zdrojem energie a
spalovací motor dodává hlavní část potřebného výkonu. Cílem je dosáhnout co nejnižších
emisí a spotřeby paliva, a to downsizingem, přeplňováním, pomocí proměnného časování
ventilů, recirkulací spalin, snižováním třecích ztrát, převodem příslušenství na elektrický
pohon (klimatizace, topení, posilovače řízení, atd..), a celkově dalším vývojem. [1]
U hybridních pohonů se používají jak zážehové, tak vznětové motory. U osobních
automobilů jsou nejčastěji používany motory zážehové. V případě off-road vozidel je ale
naprosto běžné použití motorů vznětových, pramenící převážně z potřeby vysokých
kroutících momentů. [1]
Důležitost role spalovacího motoru v rámci hybridního pohonu je závislá na
stupni hybridizace vozidla.
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1.3.2 Elektromotory
Další nedílnou součástí většiny hybridních vozidel dnešní doby je jeden či více
elektromotorů. Používají se jako trakční motory a jako generátory, přičemž každý trakční
motor může principialně fungovat jako generátor.
Typy motorů:
- DC MOTORY
- AC MOTORY
- Synchronní
-

Reluktanční

-

Externě buzené

-

Synchronní s permanentními magnety

- Asynchronní
indukční

-

Nejpouživanějším typem eletktromotorů jsou synchronní motory s permanentními
magnety. [1]

Typ
motoru

+
-

Reluktanční

Externě
buzené

S permanentními
magnety

-Vysoká učinnost
v širokém spektru
otáček
-Nízké náklady

-Vyšší účinnost
než u indukčních
motorů

-Menší a lehčí než
indukční motory
-Vyšší účinnost

-Nerovnoměrnost
v průběhu otáček
-Hluk

-Komutátor

-Magnetický tok nelze
řídit
-Drahé magnety

Indukční
-Osvědčená
technologie
-Možnost
vysokých
otáček
-Relativně nízká
účinnost

Tab. 1-I.: Srovnání AC motorů[1]

1.3.3 Akumulátory energie
Akumulátory jsou zářízení složící k uchovávání energie, v případě hybridních
vozidel

především kinetické energie při brždění a přebytečné energie spalovacího

motoru. [1]
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Dělení:
- ELEKTRICKÉ
-Superkondenzátory
-Akumulátorové baterie
- MECHANICKÉ
-Setrvačníky
- TLAKOVÉ
-Pneumatické
-Hydropneumatické

1.3.3.1 Superkondenzátory
Superkondenzátor je elektronická součástka fungující podobně jako klasický
kondenzátor. Klasický kondenzátor obsahuje dvě vodivé elektrody oddělené dielektrikem.
Po připojení napětí se elektrická energie hromadí ve formě náboje, vznikajícího orientací
dipólů dielektrika jedním směrem. Superkondenzátor narozdíl od běžného kondenzátoru
neobsahuje klasické dielektrikum, ale elektrolyt a separátor. Při nabíjení pak vzniká
pohybem kationtů a aniontů v elektrolytu u káždé z elektrod tenká polarizovaná
dvojvrstva uchovávající náboj. [5] [6]
Hlavní výhodou použití superkondenzátoru jako akumulátoru je jeho schopnost
uchovávat energii bez využití chemické reakce, díky čemuž je možné energie vybíjet a
nabíjet daleko rychleji, než je tomu např. u akumulátorových baterií. Pro
superkondenzátory je typická nízká energetická hustota, a proto se používají pro činnosti,
součástí kterých je krátkodobé, ale intenzivní zatížení, jako například uchovávání
zachycené kinetické energie z rekuperačního brzdění. [5] [6]

Obr. 1-IV.: Princip funkce superkondenzátoru [7]
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1.3.3.2 Baterie
Baterie je akumulátor využívajicí k uchování energie chemické reakce.
Nejpoužívanější typy baterií jsou baterie lithium-iontové (Li-ion), nikl-metal hydridové
(Ni-MH) a olověné. [8]

1.3.3.2.1 Lithium-iontové
Jedná se o nejpoužívanější typ baterií u hybridních vozidel. Mezi největší výhody
li-ion baterií patří dobrý poměr energie na váhu baterie, rychlost nabíjení a fakt, že
z uvedených druhů nejméně podléhají postupnému snižování maximální kapacity se
zvyšujícím se počtem nabíjecích cyklů. Hlavní nevýhodou je vysoká výrobní cena. [9]

1.3.3.2.2 Nikl - metal hydridové
Přestože jsou Ni-MH baterie považovány za nejstarší z moderních typů baterií,
stále jsou používány v mnoha hybridních vozidlech. Hlavním kladem je jejich dlouhá
výdrž ve smyslu životnosti, pokud je dodrženo správné zacházení. Zárověň nejsou příliš
toxické a snadno se recyklují. Na druhou stranu se vyznačují nízkou hustotou energie, a
to až o 40% nižší v porovnání s li-ion bateriemi. Je nutné je vyrábět větší a težší, což
způsobuje komplikace při aplikaci ve vozidlech. [9]

1.3.3.2.3 Olověné baterie
Olověné baterie jsou považovány za nejvíce toxické a zároveň i nejtěžší. Z velké
části byly nahrazeny Ni-MH případně li-ion bateriemi, stále se však používají u micro
hybridů. [1] [8]

Obr. 1-V.: Li-ion baterie [1]
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1.3.3.3 Setrvačníky
Setrvačníky jsou rotační zařízení pro akumulaci kinetické energie. Používají se
buď nízkootáčkové, nebo vysokootáčkové setrvačníky. [1]
Nízkootáčkové

setrvačníky

se

používají

v automobilech

především

pro

vyrovnávání nerovnoměrností chodu, jako zdroj energie pro nastartování motoru u startstop systémů, či jako zdroj momentu po dobu řazení u převodovek. Jsou pro ně typické
otáčky do 5800 ot/min, mechanická vazba a uložení ve standartních ložiskách.
Nízkootačkový setrvačník nemusí být uzavřen ve skříni. [1]
Vysokootáčkové setrvačníky se využívají pro akumulaci energie získané
rekuperací a slouží jako zdroj krátkodobého dodatečného výkonu. Mohou mít buď
mechnickou vazbu (nedochází k přeměně energie), elektrickou vazbu (elektromechanická
baterie), magnetickou vazbu (přenos energie magnetickou spojkou s vnějším a vnitřním
rotorem) a diferenciální vazbu. Používají se buď keramická ložiska s vysokou přesností,
nebo ložiska magnetická. Kvůli eliminaci aerodynamického odporu jsou vysokootáčkové
setrvačníky umístěny zpravidla ve vakuové komoře. To způsobuje problémy především u
setrvačníků s mechanickou nebo elektrickou vazbou, u kterých je potřeba zajistit utěsnění
výstupní hřídele. [1]
Mezi výhody patří nižší náklady než u akumulátorových baterií, specifický výkon
vyšší než u baterií, vysoká životnost v cyklech a spolehlivost i za nízkých teplot.
Nevýhodou je nízká účinnost při rekuperaci, nutnost dalších zařízení, gyroskopický
moment a vyšší hmotnost celého zařízení pro stejné množství uložené energie
v porovnámí s akumulátorvými bateriemi. [1]

Obr. 1-VI.: Vysokootáčkový setrvačník Ricardo s magnetickou vazbou [1]
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1.3.3.4 Hydropneumatické akumulátory
Hydropneumatické akumulátory využívají dusík k udržení hydraulické kapaliny
natlakované a to tak, že dochází ke stlačování plynu kapalinou v nádobě, ve které je plyn
od kapaliny oddělený buď

vakem (vakový akumulátor), nebo pístem (pístový

akumulátor) [10]

1.3.3.4.1 Vakový akumulátor
Kapalina stlačuje plynem naplněný vak pro vytvoření tlaku. Výhodou je vysoká
účinnost zachování energie, a to až 97%. Nevýhodou je možnost postupného poškození
materiálu vaku a jeho nutná výměna. [10]

Obr. 1-VII.: Princip funkce vakového akumulátoru [10]

1.3.3.4.2 Pístový akumulátor
V tomto typu akumulátoru vzniká tlak stlačením pístu ve válci. Oproti vakovému
akumulátoru nemusí docházet k výměně pístu, ale kvůli těsnění pístu ve válci pracuje
s nižší účinností uchování energie a má větší hmotnost. [10]

Obr. 1-VIII.: Princip funkce pístového akumulátoru [10]

Hydropneumatické akumulátory se používají zejména tam, kde je potřeba častá
změna příjmu a vydání energie. [1]

1.3.3.5 Pneumatické akumulátory
U pneumatického akumulátoru dochází k plnění tlakové nádoby stlačeným
vzduchem pomocí kompresoru. Z důvodu vysokých nároků na prostor a malé
akumulované energie se takovéto akumulátory pro pohon nepoužívají. [1]
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Obr. 1-IX.: Porovnání Energetické a silové hustoty akumulátorů [11]
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2 Off-road vozidla
2.1 Definice
Off-road vozidlo, je vozidlo určené především k pohybu mimo veřejné
komunikace. Ve své práci tudíž nebudu jako off-road vozidla uvažovat terénní verze
osobních automobilů, ale zaměřím se především na vozidla pracující v přírodním terénu,
na nezpevněných cestách a staveništích, ale i v prostorách továren či skladišť. [12]

2.2 Kategorie vozidel pro mimosilniční provoz
Na základě obecného způsobu použití a pracovního prostředí jsem vozidla rozdělil
do tří hlavních kategorií na stavební a zemní techniku, zemědělskou a lesní techniku a
vojenskou techniku, přičemž každá kategorie je rozdělena na jednotlivé druhy strojů
podle konkrétní funkce.

2.2.1 Stavební a zemní technika
Do této kategorie jsem umístil vozidla pracující nejčastěji, nikoliv nutně, na
staveništích či průmyslových objektech. Slouží k těžení zeminy a následnou manipulaci s
ní a k manipulaci s materiálem a sutí.

2.2.1.1 Rypadla
Ze všech kategorií stavebních strojů představují rypadla kategorii s prozatím
největší aplikací hybridních systémů. Tuto skutečnost potrvrzuje i fakt, že první prototyp
hybridního rypadla představila společnost KOMATSU již v roce 2003. Oním strojem
bylo rypadlo PC200-8 Hybrid. [13]
Hlavní motivací hybridizace rypadel je snaha nabídnout zákazníkům výkonné
stroje s nižšími provozními náklady, představující menší zátěž pro životní prostředí.
Hybridní systém těchto strojů nejčastěji sestává z vznětového motoru, generátoru/motoru,
elektromotoru otoče a akumulátoru energie (nejčastěji superkondenzátor). Jelikož rypadlo
většinu své pracovní doby stojí na místě a většina výkonu je použita pro otáčení věže a
pohon čerpadel, lze efektivně využít rekuperace pohybové energie otoče, která je při
brzdění ukládána v akumulátorech pro další použití. [13]
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2.2.1.1.1 KOMATSU HB205-1/HB215LC-1
Rypadla HB205-1/HB215LC-1 představila japonská společnost KOMATSU
v roce 2010 jako druhou generaci vůbec prvního hybridního stavebního stroje PC200-8
Hybrid vyráběného od roku 2008. [13]
Tato rypadla se řadí do kategorie 20-ti tunových strojů, která je nejrozšířenější a
zároveň nejžádanější kategorií těchto strojů. Tato rypadla mají v průměru o 25% nižší
spotřebu paliva a za hodinu běžného provozu vyprodukují téměř o 10kg méně CO2. Za
touto úsporou stojí hybridní systém KOMATSU, který rekuperovanou energii z otoče
ukládá do superkondenzátoru. Ta je následně využita pro opětovné otáčení věže nebo je
použita motorem/generátorem, který je umístěn mezi vznětovým motorem a
hydraulickými čerpadly a pomáhá vnětovému motoru s pohonem čerpadel. Řízení celého
systému zajištuje elektronická řídící jednotka. [13]
Po úspěchu těchto strojů KOMATSU už představilo stroje spadající do kategorie
35 tun, nesoucí označení HB335/HB365-1. [13]

Obr. 2-I.: Komatsu HC-215LC-1 [14]
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Obr. 2-II.: Hybridní systém KOMATSU [15]

Rok

2010

Spalovací motor

Elektromotor
Akumulátor
Celk. hmotnost
Uspořádání

Model
Komatsu SAA4D107E-1-A
Druh
Vznětový
Zdvihový objem
4,46 l
Výkon
104 kW/2000 Rpm
Točivý moment
Druh
Výkon
Točivý moment
Druh
Superkondenzátor
Kapacita
20 200/21 220 kg
HB205/HB215
Čerpadla - Paralelní, Otoč - Sériové, Pojezd - Spal. motor
Tab. 2-I.: Technické parametry HB205-1/HB215LC-1 [15]

2.2.1.1.2 KOBELCO SK210H(N)LC-10 HYBRID
Společnost KOBELCO představila své první hybridní rypadlo již v roce 2006
v Japonsku. Jednalo se ale o malý stroj SK70H. Stroj z nejžádanější kategorie 20-ti
tunových exkavátorů SK210H(N)LC-10 byl představen až v roce 2017 na CONEXPOCON/AGG. [16]
Kobelco jako první firma představila použití lithium-ion technologie pro tyto
účely. Jako akumulátor je místo superkondenzátoru použita li-ion baterie, napájená 25kW
generátorem, přičemž jak generátor, tak baterie jsou chlazeny kapalinou. Stroj se
vyznačuje 12,3% úsporou paliva a o 14,2% vyšší produktivitou (m3/l) oproti standartním
strojům. [17]
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Obr. 2-III.: KOBELCO SK210H(N)LC [18]

Obr. 2-IV.: Hybridní systém KOBELCO [18]

Rok

2017

Spalovací motor

Elektromotor
Akumulátor
Celk. hmotnost
Uspořádání

Model
Druh
Zdvihový objem
Výkon
Točivý moment
Druh
Výkon
Točivý moment
Druh
Kapacita
22100-23100 kg

HINO J05EUM-KSSK
Vznětový
5,123 l
124 kW/2000 Rpm

Li-ion baterie

Čerpadla - Paralelní, Otoč - Sériové, Pojezd - Spal. motor
Tab. 2-II.: Technické parametry SK210H(N)LC [18]

2.2.1.1.3 CAT 336E H
Tento těžký 37-ti tunový hybrid byl představen v roce 2012 společností
CATERPILLAR a sklidil velký úspěch. Nejedná se ale o elektrický hybrid, nýbrž o
hybrid hydraulický. Je zde využito hydropneumatických akumulátorů, které akumulují
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energii vzniklou brzděným pohybem otoče a nasledně ji uvolňují při návratu do
pracovního cyklu. [19] [20]
Systém je tvořen elektronickým, programovatelným čerpadlem, které je standartní
i pro další stroje CAT, dále adaptivním ventilem regulačního systému, který na základě
algoritmů inteligentně řídí omezení přítoku a odtoku kapaliny z každého okruhu stroje a
maximalizuje jeho výkon, a nakonec párem dusíkových akumulatorů, sloužících
k uchování energie. [19]
Oproti nehybridní verzi 336E dochází k 25% úspoře paliva, v případě 336D je
úspora až 40%. [19]

Obr. 2-V.: CAT 336E H [20]

Rok
Spalovací motor

Akumulátor

2012
Model
Druh
Zdvihový objem
Výkon
Točivý moment

Cat C9.3 (ATAAC)
Vznětový/přeplňovaný
9,3 l
230 kW/2000 Rpm
Dusíkový hydropneumatický
akumulátor

Druh
Kapacita

Celk. hmotnost
Uspořádání

37 000 – 37 200 kg
Čerpadla (otoč, zvedání) - Paralelní, Pojezd - Spalovací motor
Tab. 2-III.: Technické parametry CAT 336E H [21]
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Obr. 2-VI.: Hydraulický hybridní systém CAT [21]

2.2.1.1.4 Ricardo HFX (Prototyp)
Ricardo HFX je prototyp středního exkavátoru představený v roce 2013.
Společnost Ricardo pomocí něj demostruje aplikaci vysokootáčkového setrvačníku s
magnetickou spojkou jako akumulátoru hybridního systému. V roce 2014 navíc došlo k
představení novějšího typu setrvačníku. [22] [23]
Jednotka TorqStor disponuje 200kJ energetické kapacity, 101kW špičkového
výkonu, přičemž rychlost setrvačníku činí 44 000 ot/min. Zároveň se jedná o jednotku
lehkou, vzhledem k použití uhlíkových vláken vážící méně než 100 kg, a kompaktní,
zabírajicí pouhých 221 litrů objemu. [22] [23]
Úspora paliva tohoto prototypu se pohybuje kolem 10% [23]. Technické
parametry nejsou k dispozici.

Obr. 2-VII.: Ricardo HFX [24]

Obr. 2-VIII.: Jednotka TorqStor [22]

24

Obr. 2-IX.: Schéma pohonu Ricardo HFX

Rok

2013

Akumulátor
Celk.hmotnost
Uspořádání

Druh
Kapacita

Vysokootáčkový setrvačník
200 kJ

17 000 kg
Čerpadla (otoč, zvedání) - Paralelní, Pojezd - Spalovací motor
Tab. 2-IV.: Technické parametry Ricardo HFX [22] [23]

2.2.1.1.5 Cat 6120B H FS
Tento masivní, ve své době největší hydraulický důlní exkavátor byl představen v
roce 2012. Cílem společnosti bylo vytvořit nejproduktivnější a nejefektivnější
hydraulický důlní exkavátor. Systém používá hydro-elektrickou technologii, umožnující
rekuperovat energii při brzdění otoče a ramena, a následně ji ukládat do
superkondenzátorů. Uskladněná energie může být následně použita k podpoře pohonu
čerpadel pro vyrovnání výkonových špiček spalovacího motoru. [25] [26]

Obr. 2-X.: CAT 6120B H FS [27]
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Rok

2012

Spalovací motor

Elektromotor
Akumulátor
Celk. hmotnost
Uspořádání

Model
Druh
Zdvihový objem
Výkon
Točivý moment
Druh
Výkon
Točivý moment
Druh
Kapacita
1 270 000 kg

Vznětový
3360kW

Superkondenzátor

Čerpadla – paralelní, Pojezd – Spal. motor
Tab. 2-V.: Technické parametry CAT 6120B H FS [25] [26]

2.2.1.2 Nakladače
Aplikace hybridního pohonu u tohoto typu vozidel zajišťuje úsporný a výkonný
provoz, způsobující menší zátěž pro životní prostředí. Jelikož při práci nakladače, jako
stroje určeného primárně k překládání a nakládání materiálu, dochází k částému brzdění a
následnému rozjíždění, je výhodné využít rekuperace energie vzniklé brzděním a
následně ji použít například pro vyrovnávání výkonových špiček motoru. Nakladače ale
také často nebývají v neustálém pohybu, naopak poměrně značnou část pracovní doby
stojí a čekají na využití. Proto se našlo uplatnění i pro start-stop systémy.

2.2.1.2.1 Volvo L220F Hybrid
Nakladač L220F Hybrid představila společnost Volvo poprvé v roce 2008 na
tiskové konferenci ve švédské Eskilstuně. Hybridní verze je odvozena ze standartního
modelu L220F, přičemž je dokonce použit stejný vznětový motor, doplněný o hybridní
technologii. [28]
Srdcem systému je ISG (Integrated Starter Generator), umístěný mezi vznětovým
motorem a převodovkou a připojený k baterii o mnohonásobně větší kapacitě, než mají
klasické olověné baterie. [29]
Udává se, že až 40% času práce nakladače běží motor na volnoběh, proto ISG
umožňujě, aby byl vznětový motor vypnut, když stroj stojí na místě a následně téměř
okamžitě nastartován rychlým vytočením motoru na optimální pracovní otáčky pomocí
dávky energie z baterií. Elektromotor tedy poskytne vysoký kroutící moment ihned po
startu, přičemž jamile začne klesat, tak se už vznětový motor nachází ve svých
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optimálních otáčkách. ISG je také schopno automaticky poskytnout dodatečný točivý
moment při práci motoru při nízkých otáčkách. [28] [29]
V důsledku použití ISG tedy dochází k tomu, že místo toho, aby motor běžel
dlouhé časové úseky na volnoběh, dochází k jeho vypnutí a zároveň není při práci třeba
zbytečně vytáčet motor za cílem získání dostatečného točivého momentu pro práci.
Baterie je dobíjena automaticky, jelikož ISG slouží i jako generátor, přičemž seriová
verze nakladače je navíc vybavena rekuperací brzdné energie. [29]
Výrobce u L220F Hybrid udává o 10% menší sportřebu pohonných hmot. [28]

Obr. 2-XI.: Průběh kroutícího momentu elektromotoru a vznětového motoru [28]

Obr. 2-XII.: Volvo L220F Hybrid [30]
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Obr. 2-XIII.: Princip hybridizace Volvo L220F [28]

Rok

2008

Spalovací motor

Elektromotor
Akumulátor
Celk. hmotnost
Uspořádání

Model
Druh
Zdvihový objem
Výkon
Točivý moment
Druh
Výkon
Točivý moment
Druh
Kapacita
31 000-35 000 kg

Volvo D12D LB E3
Vznětový
12,13 l
259 kW/1600 Rpm
1765 Nm/1400 Rpm
50 kW
700 Nm
Baterie

Paralelní
Tab. 2-VI.: Technické parametry Volvo L220F [28]

2.2.1.2.2 Atlas AR 65 Hybrid (Prototyp)
Tento malý stroj byl představen v roce 2007 společností Atlas Weyhausen ve
spolupráci s firmami Heinzmann a Deutz, které připravily kit Hyperion, vhodný pro
osazení do jakéhokoli podobného nakladače. [31]
Kit Hyperion je založen na použití elektromotoru/generatoru místo setrvačníku
spalovacího motoru. Vzhledem k náhradě setrvačníku rotorem elektromotoru a použití
statoru, který vypadá jako skříň setrvačníku, je hybridní systém prostorově nenáročný.
[31]
Atlas AR 65 Hybrid používá stejný motor jako konvenční AR 65, ale s absencí
přeplňování. Dochází k úspoře paliva až 20%, způsobené použitím start-stop systému,
přidáním elektromotoru ke spalovacímu motoru při potřebě maximálního výkonu spolu s
neustálým dobíjením akumulátorů generátorem a rekuperací brzděním. [31]
Sériové produkci zabrániila vysoká cena akumulátoru dodaného firmou Axeon.
[31]
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Obr. 2-XIV.: Atlas AR 65 Hybrid [32]

Obr. 2-XV.: Princip hybridního systému Hyperion [31]

Rok

2007

Akumulátor

Model
Druh
Zdvihový objem
Výkon
Točivý moment
Druh
Výkon
Točivý moment
Druh
Kapacita

Celk. hmotnost
Uspořádání

Paralelní

Spalovací motor

Elektromotor

Deutz D 2011 L4
Vznětový
3,6 l
37 kW/2600 Rpm
190 Nm/1700 Rpm
Synchronní
10 kW (30 kW max.)
Li-ion

Tab. 2-VII.: Technické parametry Atlas AR 65 Hybrid [31]
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2.2.1.2.3 Joy 18HD/22HD
Tento LHD (load, haul, dump machine) je nakladač speciálně vyvinutý pro práci v
důlním prostředí, vyznačující se zvýšenou bezpečností, spolehlivostí, ovladatelností a
produktivitou. [33]
Stroje Joy 18HD a 22HD používají Joy SR Hybrid Drive systém, sestávající z
generátoru umístěného před spalovacím motorem, napajejícího elektromotory v
jednotlivých kolech. Nejzajímavějším komponentem je zde použitý akumulátor KESS
(kinetic energy storage system), což je v podstatě vysokootáčkový setrvačník s
elektrickou vazbou, do kterého je ukládána energie vzniklá rekuperačním brzděním. [34]
Výsledkem je vysoce účinný pohon, poskytující stroji vysokou akceleraci, mající
za následek až o 20% vyšší množství přesunuté hmoty a šetřicí až 33% paliva. [34]

Obr. 2-XVI.: Joy 18HD [33]

Rok
Spalovací motor

Elektromotor
Akumulátor
Celk. hmotnost
Uspořádání

2017
Model
Druh
Zdvihový objem
Výkon
Točivý moment
Druh
Výkon
Točivý moment

Series 1100/1300
Vznětový
10,6 l/12,8 l
360 kW/380 kW/2600 Rpm

Vysokootáčkový setrvačník s
elektrickou vazbou

Druh
Kapacita
18 000/22 000 kg
Sériové

Tab. 2-VIII.: Technické parametry Joy18HD/22HD [34]
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Obr. 2-XVII.: Joy SR Hybrid Drive [34]

2.2.1.3 Vysokozdvižné vozíky a plošiny
Stejně jako nakladače slouží vysokozdvižné vozíky k manipulaci s materiálem.
Pohybují se však většinou po zpevněném povrchu v průmyslových areálech, výrobních
halách, skladech, apod...
Podobně jako u nakladačů je zde možné efektivně využít rekuperaci energie
vzniklé častým brzděním a zpomalovaním.

2.2.1.3.1 STILL RX 70
Still RX 70 je hybridní vysokozdvižný vozík pracující se zpětným získáváním
energie představený v roce 2011. Pohon je zajištěn použitím hybridního systému, který
kombinuje energii získávanou z dieselového motoru s elektrickými zásobníky ve formě
superkondenzátorů. [35]
Spalovací motor slouží k pohonu generátoru a hydraulických čerpadel. Elektrická
energie vyrobená generátorem je následně uložena do superkondenzátorů nebo využita
k pohonu vozíku. Při uvolnění plynového pedálu dochází k rekuperačnímu brzdění a takto
vzniklá elektrická energie je uložena do superkondenzátorů, ze kterých může být zpětně
využita k pohonu či zvedání. Tímto způsobem dochází k úsporám paliva až 20%. Díky
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nízko položenému těžisti má vozík velmi dobrou stabilitu. [35] [36] STILL RX 70 dostal v
roce 2013 cenu "Forklift Truck of the Year".

Obr. 2-XVIII.: STILL RX 70 [36]

Obr. 2-XIX.: Schéma pohonu STILL RX 70

Rok

2011

Spalovací motor

Elektromotor
Akumulátor
Celk. hmotnost
Uspořádání

Model
Druh
Zdvihový objem
Výkon
Točivý moment
Druh
Výkon
Točivý moment
Druh
Kapacita
4 235-4 565 kg

VW BXT
Vznětový
1,9 l
30 kW/2600 Rpm

Superkondenzátor

Čerpadla – Paralelní, Pojezd - Sériové
Tab. 2-IX.: Technické parametry STILL RX 70 [35]

2.2.1.3.2 Toyota Geneo - Hybrid
Společnost Toyota představila tento 3,5 tunový hybridní vysokozdvižný vozík
v roce 2009.

Podobně jako u Still RX 70 je zde využito kombinace hybridních

uspořádání. Sériového pro pojezd a paralelního pro zvedání. Generátor poháněný
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spalovacím motorem vytváří energii ukládanou do NiMH baterií, odkud je použita
elektromotorem pro pohon. Pohon hydraulických čerpadel je zajištěn jak spalovacím
motorem, tak generátorem, který pro tento účel funguje jako motor. Vozík není potřeba
zvlášť dobíjet, veškerá potřebná energie je zajištěna generátorem a využitím rekuperace
při zpomalování. [37] [38]
Oproti konvenčním vysokozdvižným vozíkům stejné třídy tenkrát výrobce uváděl
až 50% snížení paliva a množství emisí CO2. [37]

Obr. 2-XX.: Toyota Geneo – Hybrid [37]

Obr. 2-XXI.: Schéma pohonu Toyota Geneo – Hybrid

Rok
Spalovací motor

Elektromotor
Akumulátor
Celk. hmotnost
Uspořádání

2009
Model
Druh
Zdvihový objem
Výkon
Točivý moment
Druh
Výkon
Točivý moment
Druh
Kapacita
3 500 kg

VW BXT
Vznětový
2,5 l
37 kW

26 kW
NiMH baterie

Čerpadla – Paralelní, Pojezd - Sériové
Tab. 2-X.: Technické parametry Toyota Geneo – Hybrid [38]

33

2.2.1.3.3 JLG H340AJ Hybrid
JLG H340AJ Hybrid je čtyřkolá samohybná zdvihací plošina využívající sériové
hybridní uspořádání. Pohyb je zajištěn čtyřmi elektromotory, čerpajícími energii z osmi
12V 100Ah AGM baterií dobíjených generátorem. [39] [40]
Tím je zajištěna až o 30% nižší spotřeba oproti nehybridní verzi, nižší emise a
tišší chod plošiny, díky čemuž je možné ji používat i v uzavřených halách, kde je
konvenční stroje zakázáno používat. [40] [41]

Obr. 2-XXII.: JLG H340AJ Hybrid [40]

Rok
Spalovací motor

Elektromotor
Akumulátor
Celk.hmotnost
Uspořádání

2015
Model
Druh
Zdvihový objem
Výkon
Točivý moment
Druh
Výkon
Točivý moment
Druh
Kapacita
4 472 kg

Kubota Z482
Vznětový
8,3 kW

8 x 12 V AGM baterie
8 x 100 Ah

Sériové
Tab. 2-XI.: Technické parametry JLG H340AJ Hybrid [41]
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2.2.2 Lesní a zemědělská technika
V této kategorii jsou umístěna vozidla používající se k práci v zemědělství a
lesnictví.

2.2.2.1 Harvestory a vyvážečky
V dnešní době jsou kladeny stále větší nároky na čistotu chodu strojů. Lesní stroje
nejsou vyjímkou a proto je nutné, v důsledku emisních norem, aplikovat často rozměrné
příslušensktví k číštění výfukových plynů na výfukové potrubí. V důsledku toho dochází
ke zmenšování prostoru pro motor, tudíž pokud je třeba dosáhnout většího výkonu, musí
se zvolit jiný způsob, než pomocí zvětšování objemu. Zároveň je třeba si uvědomit, že
současné systémy elektronického řízení dieselových motorů a hydraulických systémů
jsou téměř dokonalé. [42]
Jako jedna z možností, kde vzít výkon navíc okamžitě a efektivně, je použití
hybridního systému, díky kterému je možné motor dimenzovat jen na běžné zatížení a
výkonové špičky (při pohybu stroje do/ze svahu, při těžké práci,...) krýt pomocí
elektromotoru ze zásob uložených v akumulátorech, dobíjených pomocí generátoru a
spalovacího motoru. Toho bylo využito v prvním sériově vyráběným hybridním
harvestoru Logset 12H GTE Hybrid, se kterým

přišel v roce 2016 finský výrobce

LOGSET OY. [42]
Vůbec prvním hybridním lesním strojem je vyvážečka El-forest F14, představená
v roce 2006. V tomto případě je spalovací motor využit pouze jako generátor napajející
baterie. [45]

2.2.2.1.1 Logset 12H GTE Hybrid
Logset 12H GTE Hybrid je velký, těžký harvestor určený pro těžbu dřeva ve
velkém měřítku, u kterého je prvně použita technologie hybridního pohonu, a který je
v současné době nejproduktivnějším harvestorem na trhu. [43]
Za pomoci silného a rychlého elektrického motoru je hybridní systém během
okamžiku schopen poskytnout výkon 380kW (2000rpm) a točivý moment 2000Nm
(1500rpm). Vznětový motor může zároveň pracovat plynuleji, tišeji a s menší spotřebou.
Důsledkem eliminování výkonových špiček motoru dochází

také k prodloužení

životnosti motoru a ke snížení ceny za údržbu. Celý systém je tvořen vžnětovým
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motorem,

elektrickým

motorem/generátorem,

hydraulickými

čerpadly

a

superkondenzátorem. [44]
Se stabilním chodem motoru a nižší spotřebou souvisí i menší objem výfukových
plynů a tím pádem vyšší čistota chodu, která je v dnešní době, navíc u stroje pracujícího
v přírodě, také důležitá. [44]
Logset 12H GTE Hybrid splňuje všechny nejmodernější standardy týkající se
životního prostředí, aniž by bylo nutné dělat kompromis v oblasti výkonu či zisku. [44]

Obr. 2-XXIII.: Logset 12HGTE Hybrid [43]

Rok
Spalovací motor

Elektromotor
Akumulátor
Celk. hmotnost
Uspořádání

2016
Model
Druh
Zdvihový objem
Výkon
Točivý moment
Druh
Výkon
Točivý moment
Druh
Kapacita
24 500 kg

Agco Power 74 AWF
Vznětový
7,4 l
220 kW/1900 Rpm
1200 Nm/1500 Rpm
175 kW/2100 Rpm
800 Nm/0-2100 Rpm
superkondenzátor

Paralelní
Tab. 2-XII.: Technické parametry Logset 12HGTE Hybrid [44]
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Obr. 2-XXIV.: Schéma pohonu Logset 12HGTE Hybrid

2.2.2.1.2 El-forest F14 (Prototyp)
Společnost El-forest, patřící Volvo Technology Transfer, Thordab AB a Lennard
Lundstrom, dostala za cíl vytvořit stroj s nízkou spotřebou a nízkými emisemi, který bude
způsobovat minimální poškození lesnímu podkladu a okolním stromům. Výsledkem je
revoluční vyvážečka El-forest F14. [45]
Hybridní systém stoje je tvořen 60kW vznětovým motorem, pohánějícím
hydraulické čerpadlo a generátor, nabíjející baterie. Baterie slouží k napájení 6-ti 30kW
elektromotorů umístěných po jednom v káždém ze 6-ti kol a jsou navíc schopné
poskytnout energii pro podporu hydraulického čerpadla v případě, že je požadován
dodatečný výkon pro manipulační rameno jeřábu. El-forest má regulaci výkonu motorů v
kolech, která při prokluzu kola sníží výkon motoru, což má za následek menší poškození
lesního podkladu a zároveň to stroji poskytuje vyšší ovladatelnost, která je ještě
umocněna schopností natáčet každou ze tří náprav, přičemž druhý a třetí pár kol přesně
následuje stopu prvního páru. Výsledkem je nebývale malý poloměr otáčení 6,2m, tedy
zhruba poloviční proti běžným strojům. Elektromotory mohou při pohybu z kopce sloužit
jako generátory a pomocí energie vzniklé brzděním zpětně dobíjet baterie. [45] [46]
El-forest F14 nabízí průměrně 30-35% úsporu paliva, což má za následek značné
snížení množství produkovaných emisí. Když se k tomu přidá i relativně tichá práce,
způsobená chodem motoru za stabilních otáček a šetrnost k lesnímu podkladu, dostáváme
skutečně šetrný stroj s velkým potenciálem. Zajímavostí je otočná kabina pro lepší výhled
řidiče při nakládání. [45]
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Obr. 2-XXV.: El-Forest 14 [47]

Obr. 2-XXVI.: Schéma pohonu El-Forest 14

Rok
Spalovací motor

Elektromotor
Akumulátor
Celk.hmotnost
Uspořádání

2006
Model
Druh
Zdvihový objem
Výkon
Točivý moment
Druh
Výkon
Točivý moment
Druh
Kapacita
15 000 kg

Deutz-Fahr
Vznětový
60 kW

6x30 kW
Baterie

Čerpadla – Paralelní, Pojezd – Sériové
Tab. 2-XIII.: Technické parametry El-Forest 14 [45]
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2.2.2.2 Traktory
U traktoru, jakožto trakčního stroje s velkým využitím zejména v zemědělství při
práci převážně na nezpevněném povrchu na poli a v lese, by se dala očekávat poměrně
hojná nabídka hybridních variant. Hybridní technologie se ale v této kategorii strojů zatím
témeř vůbec neuplatňují, a to zejména z důvodu nemožnosti dostatečně využít rekuperaci
energie.
Využít by se dalo například vysokého, ale hlavně okamžitého točivého momentu
elektromotorů, možnosti umístit elektromotor zvlášť do každého kola a individualně je
řídit za cílem optimální trakce s minimálním poškozením podkladu nebo jako pohon
v případě práce motoru mimo oblast optimálního chodu motoru, například při jízdě s
malým zatížením nebo při jízdě v halách, což by mělo za násladek snížení spotřeby paliva
a emisí. Vzhledem k četnému použití traktorů, by hybridizace měla smysl i z hlediska
čistoty životního prostředí.
Zatím jediným skutečně hybridním traktorem je Multi Tool Trac.

2.2.2.2.1 Multi Tool Trac (Prototyp)
Multi Tool Trac kombinuje elektrický pohon s vznětovým motorem o výkonu
160kW, pohánějícím generátor napájející 30kWh baterii. Elektrický pohon je tvořen
čtveřicí elektromotorů s nominálním výkonem 22kW a maximálním výkonem 44kW.
Každý elektromotor je umístěn na kole o stejně velikosti. [48]
Rozchod kol traktoru je nastavitelný za jízdy v rozmezí 2,25 – 3,25 m. Každá
náprava má schopnost zatáčet individualně, což výrazně zlepšuje obratnost stroje. Traktor
se vyznačuje také dlouhým rozvorem. Ten činí 5,5 m, takže je možné nářadí namontovat
nejen vpředu a vzadu, ale i do středové časti stroje. [48]
Zajímavostí je i samotná kabina, kterou lze pohybovat vpřed a vzad po celé délce
rámu, díky čemuž je možné dosáhnout skvělého výhledu na nářadí. [48]
Výroba stroje má začít v polovině roku 2018. [48]

Obr. 2-XXVII.: Multi Tool Trac [48]
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Obr. 2-XXVIII.: Schéma pohonu Multi Tool Trac

Rok

2015

Akumulátor

Model
Druh
Zdvihový objem
Výkon
Točivý moment
Druh
Výkon
Točivý moment
Druh
Kapacita

Celk.hmotnost
Uspořádání

Sériové

Spalovací motor

Elektromotor

Vznětový
160 kW

4x44 kW
baterie
30 kWh

Tab. 2-XIV.: Technické parametry Multi Tool Trac [48] [49]
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2.2.3 Vojenská technika
Kromě zemědělské, lesní, stavební a zemní techniky je vojenská technika další
oblastí, kde se hojně používají off-road vozidla. Většina armádních vozidel jsou stroje
stavěné tak, aby byly schopné pohybu v terénu. Zároveň se často jedná o těžká, odolná
vozidla, poháněná silnými motory s velkou spotřebou, a tak i v této oblasti existuje
aplikace hybridních pohonů.
Důvody k hybridizaci jsou zde ale odlišné od předchozích kategorií. Životní
prostředí a emise v místech nasazení armádních vozidel hrají minimální roli a snaha
ušetřit za provoz vozidel také není na prvním místě. Hlavním důvodem je snaha zvýšit
operační dosah vozidel, a to především kvůli problémům s logistikou paliva v bojových
oblastech. Další podstatnou výhodou, kterou může hybridizace nabídnout, je nižší
detekovatelnost vozidel ať už z hlediska hluku, případně z hledika nižší tepelné stopy při
chodu pouze na elektromotor.

2.2.3.1 BAE Systems GCV (Prototyp)
Zbrojařská společnost BAE Systems představila hybridní tank pro americkou
armádu v roce 2007 jako možnou náhradu za M2 Bradley používaný od roku 1981. [50]
[51]
Hybridní tank BAE je sériovým hybridem, využívajícím dva dieselové motory
jako generátory elektřiny pro dva elektromotory pohánějicí pásy. Součástí systému jsou i
Li-ion baterie do kterých je ukládána rekuperovaná energie při zpomalování. [50]
Pomocí hybridního systému je dosaženo snížení spotřeby až 20% procent, oproti
odpovídajícím strojům s konvenčním motorem. Další výhodou je i instantní kroutící
moment, který jsou schopny elektromotory poskytnout a úspora místa vzhledem ke
zmenšení vznětových motorů a malým rozměrům elektromotorů. Dále je možnost využít
tank jako mobilní elektrárnu a možnost fungovat s vypnutými generátory. [50]
Délka stroje je 884cm, váha 63,5 tuny, místo pro 12 členů posádky, dojezd 297
km a odhadovaná cena 11-17 milionů dolarů. Tank by byl schopný zůstat ve výzbroji 3040 let. Projekt je stale ve fázi vývoje. [50]
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Obr. 2-XXIX.: BAE Systems GCV [50]

Obr. 2-XXX.: Schéma pohonu BAE Systems GCV

Rok
Spalovací motor

Elektromotor
Akumulátor
Celk. hmotnost
Uspořádání

2007
Model
Druh
Zdvihový objem
Výkon
Točivý moment
Druh
Výkon
Točivý moment
Druh
Kapacita
63 500 kg

Vznětový

2 x 522 kW
Li-ion baterie

Sériové
Tab. 2-XV.: Technické parametry BAE Systems GCV [50]
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2.2.3.2 OSHKOSH HEMTT A3
HEMTT A3 je těžké taktické nákladní vozidlo vytvořené na žádost armády U.S.
společností OSHKOSH. Cílem bylo vozidlo s menší závislostí na palivových konvojích.
[52]
Hybridní pohon se vyznačuje sériovým uspořádáním, kde vznětový motor pohání
generátor vytvářející elektrickou energii pro elektromotory umístěné na každé nápravě.
Jako akumulátor jsou použity superkondenzátory akumulující energii z rekuperačního
brzdění. Ta je následně použita při zvýšené potřebě. Generátor zároveň poskytuje energii
pro všechny potřebné systémy dle vybavení. Elektromotory poskytují vozidlu větší
akceleraci a hybridní systém zajištuje úsporu paliva 20% oproti nehybridním verzím
HEMTT. [52]

Obr. 2-XXXI.: OSHKOSH HEMTT A3 [53]

Rok

2011

Spalovací motor

Elektromotor
Akumulátor
Celk. hmotnost
Uspořádání

Model
Druh
Zdvihový objem
Výkon
Točivý moment
Druh
Výkon
Točivý moment
Druh
Kapacita
31 750 kg

Vznětový
350 kW
Indukční

Superkondenzátor

Sériové
Tab. 2-XVI.: Technické parametry OSHKOSH HEMTT A3 [52]
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Obr. 2-XXXII.: Schéma pohonu OSHKOSH HEMTT A3 [52]

2.2.3.3 The Shadow RST-V (Prototyp)
The Shadow je průzkumný, sledovací a zaměřovací vůz vyvinutý firmou General
Dynamics Land System na přelomu tisíciletí, přičemž první prototypy byly vytvořeny
roku 2002. [54]
Vozidlo je vybaveno sériovým hybridním pohonem, tvořeným vznětovým
motorem pohánějícím generátor. Generátor slouží jak k nabíjení Li-ion baterií, tak k
tvorbě elektrické energie pro pohon elektromotorů umístěných po jednom v každém kole.
Vozidlo je schopno pracovat v nenápadném režimu, hybridním režimu a motorovém
režimu. V nenápadném režimu je spalovací motor vypnutý a energie pro elektromotory je
čerpána přímo z baterií, což znatelně redukuje hluk a tepelnou stopu vytvářenou
vozidlem. Při potřebě rychlé akcelerace a maximálního kroutícího momentu nebo při
potřebě dobíjet baterie pracuje vozidlo v režimu hybrid, kdy je funkční i spalovací motor
dobíjející baterie, případně přímo pohánějící elektromotory. Motorový režim nevyužívá
baterie a je určen převážně pro případ poruchy baterií. [54]
Maximální rychlost vozidla činí 112km/h, dojezd 758km, vozidlo nabízí
vzhledem k absenci klasické převodovky stejný prostor jako stále nejčastěji používaný
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HMMWV, přičemž je přepravitelné konvertoplány V-22. Současný stav vývoje není
znám. [54]

Obr. 2-XXXIII.: RST-V [55]

Obr. 2-XXXIV.: Schéma pohonu RST-V

Rok

2002

Akumulátor

Model
Druh
Zdvihový objem
Výkon
Točivý moment
Druh
Výkon
Točivý moment
Druh
Kapacita

Celk. hmotnost
Uspořádání

Sériové

Spalovací motor

Elektromotor

Detroit Diesel DI-4V
Vznětový
2,5 l
114 kW
S permanentními magnety
4x50 kW
Li-ion Baterie

Tab. 2-XVII.: Technické parametry RST-V [54]
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2.2.3.4 Tardec ULV (Prototyp)
Společnost Tardec představila své ULV v roce 2011 jako odpověď na hledání
vhodné náhrady armády U.S. za HMMWV s nízkou spotřebou. [56] [57]
Podobně jako u RST-V je použito sériové uspořádání se vznětovým motorem, liion baterií a tentokrát dvojicí elektromotorů, po jednom na každé nápravě. Absence
převodovky umožňuje lépe tvarovat podvozek vozidla za účelem ochrany proti explozím.
Pomocí použití moderních kompozitních materialů jako pancéřování, má vozidlo i přes
svojí nízkou váhu (6350 kg) odolnost srovnatelnou s používanými stroji o hmotnosti 16
tun. [56]
Vozidlo je momentálně ve fázi testování, předběžná cena je 250 000 dolarů za kus
a očekává se výroba 5000 kusů. Dosah vozidla je 542 km, čistě na elektrický pohon 16
km. [56]

Obr. 2-XXXV.: Tardec ULV [58]

Obr. 2-XXXVI.: Schéma pohonu Tardec ULV
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Rok

2011

Spalovací motor

Elektromotor
Akumulátor
Celk. hmotnost
Uspořádání

Model
Druh
Zdvihový objem
Výkon
Točivý moment
Druh
Výkon
Točivý moment
Druh
Kapacita
6 350 kg

Subaru
Vznětový
130 kW

200 kW
1144 Nm
Li-ion Baterie

Sériové
Tab. 2-XVIII.: Technické parametry Tardec ULV [56]

2.2.3.5 Tardec FED (Prototyp)
Tardec FED je další z řady strojů vznikající za účelem nahradit zastarávající
techniku. Vozidlo je vybaveno 4,4 litrovým dieselovým V8 motorem přeplňovaným
dvěma turby od Ford, spojeným s nápravou skrz šestistupňovou automatickou
převodovku. Vozidlo je vybaveno paralelním hybridním systémem pohánějícím zadní
nápravu a elektromotorem pohánějícím přední nápravu, přičemž v odlehlých oblastech je
možné vozidlo využívat jako generátor pro napájení vybavení a součástí je i start-stop
systém. Kvůli maximálnímu možnému snížení hmotnosti byly dokonce použity
karbonkeramické brzdy a lehké hliníkové třmeny. Úspora paliva je až 70% oproti
HMMWV. [59]

Obr. 2-XXXVII Tardec FED Bravo (vlevo) a HMMWV (vpravo) [59] [60]
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Rok
Spalovací motor

Elektromotor
Akumulátor
Celk. hmotnost
Uspořádání

2011
Model
Druh
Zdvihový objem
Výkon
Točivý moment
Druh
Výkon
Točivý moment
Druh
Kapacita
5 670 kg

Ford
Vznětový
4,4 l
200 kW

Li-ion Baterie

Paralelní
Tab. 2-XIX.: Technické parametry Tardec FED [59]
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3 Shrnutí
Aplikace hybridního pohonu u off-road vozidel je záležitost převážně posledních 1015ti let. Největší zastoupení můžeme nalézt u stavebních strojů, zejména rypadel, kde se
dá snadno a účinně využít neustále se opakujícího pracovního cyklu k regenraci energie.
U stavebních strojů existuje už poměrně široká nabídka strojů určených běžně k prodeji.
V oblasti zemědělství a lesnictví existuje pouze malé množství hybridních strojů, a to
zejména z důvodu, že použití hybridního pohonu zde není příliš výhodné, zejména z
hlediska rekuperace energie v souvislosti se způsobem, jakým zemědělské stroje pracují.
Zemědělská vozidla se většinou nevyznačují častým cyklickým pohybem kombinujícím
opakující se zastavování a rozpohybování se, jako je tomu u většiny stavebních strojů, ale
naopak například traktory či sklízecí stroje konají převážně souvislý pohyb s jen
občasným zpomalováním a zastavováním. Využití je zde přeci jen možné u harvestorů a
vyvážeček, kde se dá využít vysokého a okamžitého kroutícího momentu elektromotorů
pro zlepšení vlastností v terénu v kombinaci s možností individuálně řídit každé kolo,
zajištující menší poničení lesního podloží.
Off-road vozidla se také ve značné míře používají v armádě, kde je i snaha prosadit
hybridní stroje poměrně výrazná, a to zejména z důvodu snížení spotřeby za účelem
vyššího operačního dosahu strojů. Hybridní vozidla v armádě mohou ale poskytnout i
další výhody, jako tichý chod ve spojení s nižší tepelnou stopou při jízdě pouze na
elektrickou energii nebo úsporu místa v interiéru a možnost lépe zajistit ochranu
podvozku vozidla vzhledem k absenci klasické převodovky. Naprostá většina nalezených
armádních strojů jsou prototypy, přičemž jedním z důvodů jsou dlouhé a složité testovací
procedury a náročné parametry, které musí před zavedením do armády vozidla splňovat.
Zajímavý je i poznatek, že většina takovýchto strojů pochází ze Spojených států
amerických jako reakce zbrojařských firem na snahu snížit spotřebu paliva, případně
nahradit pomalu, ale jistě zastarávající techniku, což je stále aktuální problém armády
USA.
Ačkoliv hybridní pohon může při použití v oblasti vozidel určených pro mimosilniční
provoz přinést mnoho výhod, existuje i řada nevýhod. Hlavní výhody a nevýhody jsou
shrnuty v tabulce níže ( Tab.3-I).
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Výhody
Úspory vzniklé nižší spotřebou
paliva
Tišší provoz
Možnost využití rekuperace
energie
Možnost krátkodobého zvýšení
výkonu
Zajištění lepších vlastností vozidla
v terénu
Nižší produkce emisí
Úspory místa při absenci
převodovky

Nevýhody
Vyšší pořizovací cena
Vyšší hmotnost
Problémy se snižováním kapacity
baterií
Složitost pohonu

Tab. 3-I.: Výhody a nevýhody hybridních pohonů u off-road vozidel

Hlavní překážkou bránící většímu rozšíření je stále podstatně vyšší cena
hybridních strojů oproti konvenčním verzím. Přesto je znatelný nárust snahy vyvíjet nové
hybridní stroje, přičemž průběh je na Obr.3-I zobrazujícím graf počtu hybridních off-road
strojů předvedených do určitého roku. Ke konstrukci grafu bylo využito jak strojů
zmíněných v této práci, tak strojů které zmíněny nejsou. Vzhledem ke špatné kvalitě
zdrojů a neucelenosti informací by mohlo dojít k odchylkám při snaze graf rekonstruovat,
myšlenka a průběh by však měl zůstat zachován. Lze si všimnout postupného nárustu

Počet nalezených strojů
představených do příslušného
roku

gradientu proložené křivky, svědčícím o narůstajícím rozšíření.
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Obr. 3-I.: Graf vyjadřující množství hybridních strojů představených do určitých roků

V současné době je používáno nejčastěji sériové uspořádání pro pojezd a paralelní
pro pohon čerpadel. Průměrné snížení spotřeby a emisí oproti konvenčním strojům je v
rozmezí 20-30%.
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4 Závěr
V rámci této bakalářské práce byla vytvořena rešerše hybridních vozidel určených
pro mimosilniční provoz. Zaměřil jsem se na sledování dat představení vozidel, když se
podařilo sehnat dostatek informací o konstrukčním řešení pohonu, vytvořil jsem
přehledná zjednodušená schemata, zabýval se úsporami energie a důvodem hybridizace.
Zároveň jsem vytvořil tabulky s technickými parametry, kde jsem se nejvýrazněji potýkal
s problémem nedostatku informací.
Hybridizace je po boku elektrifikace vozidel v současnosti nejvýraznějším posunem
z hlediska pohonů vozidel. Hybridní mimosilniční stroje zatím nejsou příliš rozšířené, ale
i přes prozatím vyšší cenu se dá v budoucnu očekávat větší rozšíření a další vývoj, jelikož
zrovna u těchto, většinou pracovních strojů jsme už nyní schopni dosáhnout výrazných
úspor za provoz, v některých případech i zvýšení produktivity.
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