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Streszczenie:  Od momentu zbudowania pierwszego na świecie ogniwa wtórnego zdolnego do magazynowa-

nia energii –akumulatora, w dziedzinie elektrochemicznych źródeł zasilania nastąpił znaczny rozwój. Pojawiły 

się akumulatory litowo-jonowe, które zrewolucjonizowały przemysł motoryzacyjny. Stały się one dominują-

cym źródłem zasilania do wykorzystania w pojazdach napędzanych elektrycznie. Nadal potrzebne są jednak 

ulepszenia w zakresie podwyższenia  stopnia bezpieczeństwa użytkowania tego rodzaju ogniw, sposobu  

i szybkości procesu ładowania, jak również obniżenie kosztów produkcji. Przez cały czas prowadzone są prace 

nad stworzeniem nowych, rewolucyjnych technologii służących do magazynowania energii. Nadal  niezbyt 

powszechnym sposobem zasilania jest  możliwości  wykorzystania alternatywnego paliwa w postaci płynnego 

wodoru, które w wyniku reakcji elektrochemicznej w ogniwie paliwowym, mogłoby stać się tanim i ekolo-

gicznym źródłem zasilania pojazdu. Coraz częściej słyszy się również o nowych, zaawansowanych technolo-

gicznie rozwiązaniach umożliwiających magazynowanie i konwersję  wysokich gęstości energii w małych 

jednostkach masy. Wiele prac badawczych prowadzonych jest w celu stworzenia akumulatorów o bardziej ko-

rzystnych parametrach elektrycznych, znacznie tańszych w produkcji i bezpiecznych w stosunku do ogniw 

wtórnych obecnie stosowanych.  
 
Abstract: There has been a great deal of progress in the field of electrochemical sources of energy since the 

invention of the world’s first ever secondary electrochemical cell capable of storing chemical energy and con-

verting it into electrical energy - the battery. When lithium ion batteries appeared on the scene, they revolu-

tionized the automotive industry, allowing for the expansion in the field of electric vehicles. However, there 

still is many improvements to be made when it comes to handling and safety these batteries, whilst lowering 

production costs. Simultaneously, work is underway to develop new technologies for energy sources which 

would be able to satisfy the needs of the auto industry. The world still lacks the technology for using hydrogen 

as a means to power vehicles on a commercial scale - this prove beneficial, especially trying to lower the 

negative impact vehicles have on the environment. Within the scientific community there is also more and 

more talk on new, technologically advanced solutions for energy storage. A lot of research today focuses on 

creating new batteries with better electrical parameters, but lower in production costs and safer in handling, 

compared to the ones available on the market today. 
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1. Wprowadzenie 
 

Niestabilne politycznie tereny pozyskiwania 

ropy naftowej, zmniejszająca się ilość złóż oraz 

coraz wyższe ceny doprowadziły polityków 

i naukowców do poszukiwania alternatywnych 

rozwiązań zasilania  pojazdów użytkowanych  

w transporcie [1,2]. 

Każdy, powszechnie wykorzystywany w dzi-

siejszych czasach samochód z silnikiem spali-

nowym, który do poruszania się potrzebuje pa-

liwa kopalnego, musi posiadać dodatkowe źró-

dło zasilania, w postaci niezależnego źródła 

prądu, którym jest prawie zawsze akumulator 

ołowiowo-kwasowy, od lat będącym najtań- 

 
 

szym i najprostszym w budowie chemicznym 

źródłem prądu.  

Akumulator w pojazdach spalinowych wyko-

rzystywany jest jedynie do rozruchu silnika, 

uruchomienia systemu klimatyzacji, świateł czy 

też radioodbiornika.  

W pojazdach elektrycznych rola akumulatora 

zmienia się diametralnie. Podczas gdy silnik 

spalinowy jest kluczowym elementem niezbęd-

nym do funkcjonowania pojazdu, to w przy-

padku pojazdów elektrycznych, to właśnie 

akumulator jest najważniejszym elementem 
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wpływającym bezpośrednio na jego eksploata-

cję. [2,3]  

Dla potencjalnego nabywcy pojazdu zasilanego 

elektrycznie najważniejsze, poza komfortem 

jazdy, są dystanse jakie pojazd jest w stanie po-

konać bez potrzeby ponownego ładowania 

ogniw, czyli pojemność akumulatora. Bardzo 

istotnym parametrem jest również czas ładowa-

nia oraz żywotność - cykliczność akumulatora. 

Podwyższanie powyższych parametrów tech-

nicznych akumulatorów wpływa bezpośrednio 

na wzrost kosztów związanych z eksploatacją 

pojazdu zasilanego elektrycznie, co ma 

ogromny wpływ na cenę całego pojazdu.  

Przewiduje się na podstawie analiz rynkowych, 

że w niedalekiej przyszłości hybrydowe po-

jazdy elektryczne (HEV- z ang. Hybrid Electric 

Vehicles), posiadające poza układem spalino-

wym dodatkowy, elektryczny, układ zasilania, 

pojazdy elektryczne z możliwością bezpośred-

niego ładowania zewnętrznego (PEV- z ang. 

Plug in Electric Vehicles), całkowicie zasilane 

elektrycznie pojazdy z wykorzystaniem che-

micznych źródeł prądu (BEV, EV- z ang. Bat-

tery Electric Vehicles, Electric Vehicles) stano-

wić będą większość wśród pojazdów poruszają-

cych się po drogach.    

Coraz częściej słyszy się również o dążeniu do 

rozpowszechnienia ekologicznego źródła zasi-

lania dla pojazdów mechanicznych, poprzez za-

stosowanie ogniwa paliwowego jako jedynego 

źródła energii dla pojazdu.  

Oczekuje się, że do roku 2020, prawie połowę 

sprzedanych pojazdów, stanowić będą samo-

chody zasilane przez tzw. alternatywne napędy. 

Jednakże, podstawowym warunkiem, umożli-

wiającym tego rodzaju rewolucję w przemyśle 

motoryzacyjnym jest odpowiedniej konstrukcji 

akumulator czy też ogniwo paliwowe, które bę-

dzie w stanie zaspokoić potrzeby i wymagania 

pojazdu tak, by możliwe było jego komfortowe, 

bezpieczne i tanie użytkowanie przy jednocze-

snym, całkowitym wyeliminowaniu emisji za-

nieczyszczeń w czasie jego eksploatacji. 

Możliwości wykorzystania zewnętrznych źró-

deł energii do zasilania pojazdów elektrycznych 

zostały zweryfikowane na przełomie dziejów. 

Pierwsze samochody elektryczne pojawiły się 

na drogach, wkrótce po wynalezieniu akumu-

latorów kwasowo-ołowiowych i silników elek-

trycznych, czyli w latach 70-tych XIX wieku. 

W latach 20-tych XX wieku trwał złoty okres 

rozwoju technologii pojazdów elektrycznych. 

W tym czasie liczba pojazdów wykorzystują-

cych akumulatory jako jedyne źródło zasilania 

na drogach całego świata, głównie w Europie  

i Stanach Zjednoczonych, była prawie dwa razy 

większa niż samochodów zasilanych ropą czy 

benzyną. Jednak w okresie międzywojennym aż 

do lat 90-tych ubiegłego wieku pojazdy zasilane 

elektrycznie niemal całkowicie straciły na po-

pularności, a rynek motoryzacyjny zdomino-

wany został przez pojazdy wykorzystujące sil-

niki spalinowe i paliwa płynne.  

Głównym powodem wyeliminowania pojazdów 

elektrycznych z rynku była ich zbyt duża waga  

i mała pojemność akumulatorów, co znacznie 

ograniczało możliwość przemieszczania się 

pojazdów przez nie zasilanych i wymagało dłu-

gich przerw związanych z procesem ich łado-

wania [2-5]. 

Od lat 70-tych XX wieku pojazdy elektryczne 

przechodzą swój renesans. Związane jest to 

przede wszystkim z poszukiwaniem alterna-

tywnych form źródła energii dla paliw kopal-

nych, jak również wzrost świadomości ekolo-

gicznej dotyczącej szkodliwości produktów 

procesów spalania płynnych pochodnych ropy 

naftowej na środowisko naturalne. 
 

2. Innowacyjne oraz zaawansowane te-
chnologicznie ogniwa wtórne do zasilania 
pojazdów elektrycznych 

Baterie są jedną z form magazynowania energii. 

Służą do ich przechowywania i uwalniania  

w wyniku zachodzących w nich procesów elek-

trochemicznych.  

Akumulatory stosowane do zasilania pojazdów 

elektrycznych charakteryzować się muszą zu-

pełnie innymi parametrami niż ogniwa wtórne 

wykorzystywane do zasilania drobnego sprzętu 

elektronicznego, takiego jak laptopy czy tele-

fony komórkowe. Musza one być w stanie do-

starczyć odpowiednio dużą moc i energię do 

układu napędowego pojazdu przy jednocześnie 

stosunkowo ograniczonych wymiarach i wadze 

oraz niskich kosztach produkcji i eksploatacji.  

Intensywne prace badawcze prowadzone są na 

całym świecie w celu stworzenia zaawansowa-

nych technologicznie akumulatorów spełniają-

cych powyższe parametry [1,5,2]. Technologie 

stosowane w chemicznych źródłach prądu do 

zasilania pojazdów elektrycznych, charaktery-

zują się dwoma fundamentalnymi parametrami, 

wpływającymi bezpośrednio na jakość użytko-

wania pojazdu nim zasilanego, są nimi: gęstość 

mocy i gęstość energii. Pierwszy parametr 

określa ilość energii jaka może być dostarczana 
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z akumulatora w określonym przedziale czasu, 

co  bezpośrednio decyduje o dynamice poru-

szania się pojazdu, określa czas niezbędny do 

zwiększania prędkości przez pojazd. Gęstość 

energii natomiast wpływa bezpośrednio na po-

jemność ogniwa, czyli  zdolność danej baterii 

do magazynowania energii,  której ilość bezpo-

średnio decyduje o zasięgu jaki jest w stanie 

pokonać pojazd. 

Producenci akumulatorów próbują opracować 

technologie  ich produkcji  tak, by  pozwalały 

one na uzyskanie kompromisu pomiędzy tymi 

dwoma parametrami. Do dnia dzisiejszego nie 

ma dostępnych w sprzedaży akumulatorów  

o parametrach umożliwiających pojazdowi 

osiąganie odpowiedniej dynamiki poruszania 

się i  jednocześnie zasięgu poruszania się, po-

równywalny z pojazdami zasilanymi paliwami 

ropopochodnymi. Akumulatory posiadające 

pewne cechy kompromisu pomiędzy  ich mocą 

i energią charakteryzują się stosunkowo dużymi 

rozmiarami, ciężarem i wysokimi kosztami pro-

dukcji. 

Obecne dwa typy odwracalnych ogniw che-

micznych wykorzystywane są głównie do zasi-

lania pojazdów elektrycznych: są to akumula-

tory niklowo-wodorkowe (Ni-MH), które in-

stalowane są w prawie wszystkich dostępnych 

obecnie na rynku hybrydowych pojazdach 

elektrycznych oraz akumulatory litowo-jonowe 

(Li-ion) wykorzystywane do zasilania pojazdów   

elektrycznych jako jedynie źródło energii.  

Akumulator Ni-MH z powodu jego dojrzałej 

technologii powoli jednak staje się technolo-

gicznie przestarzałą formą magazynowania  

i produkcji energii. Akumulatory litowo-jonowe 

(Li-ion), pomimo możliwości uzyskania znacz-

nie wyższych pojemności, mocy i energii w po-

równaniu do Ni-MH, nadal nie spełniają ocze-

kiwań odbiorców rynku motoryzacyjnego 

[1,3,5]. 

Badania dotyczące innych, technologicznie za-

awansowanych rozwiązań technicznych służą-

cych do magazynowania i konwersji energii,  

w obecnym czasie stanowi jeden z głównych 

nurtów badawczych na świecie. Po kilku latach 

intensywnych prac można zaobserwować 

pierwsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Na przy-

kład, w roku 2013 zespół badawczy prof. Kim  

i prof. Joan z Uniwersytetu Kyongii z Korei 

ogłosił opracowanie technologii produkcji aku-

mulatora litowo-powietrznego, którego pojem-

ność jest pięciokrotnie wyższa w stosunku do 

akumulatora produkowanego w oparciu o te-

chnologię litowo-jonową [6]. Również coraz 

więcej słyszy się o akumulatorze litowo-siar-

kowym, dużo lżejszym od typowych ogniw Li-

ion, które zdaniem naukowców już niedługo 

osiągną na tyle zaawansowany stopień zaawan-

sowania technologicznego, że staną się jednym 

z alternatywnych źródeł zasilania dla tzw. „po-

jazdów zielonych”. 

W typowym akumulatorze litowo-jonowym 

jako materiał anodowy wykorzystywany jest 

zazwyczaj grafit natomiast katodę stanowią 

mieszaniny tlenków metali przejściowych i litu 

[7]. 

Akumulatory litowo-powietrzne (Li-air),  

a w zasadzie litowo-tlenowe (Li-O2), posiadają 

anodę zbudowaną z czystego litu i katodę   

w postaci cząsteczek tlenu wychwytywanych   

z powietrza przez czuły, jonoselektywny katali-

zator znajdujący się w ogniwie. 

Akumulatory wykorzystujące tę technologię 

pomimo wielu zalet, w postaci znacznie wyż-

szych parametrów elektrycznych, przy jedno-

czesnym, radykalnym obniżeniu masy samego 

akumulatora, charakteryzują się niestety krótką 

żywotnością. Naukowcy zaproponowali  wyko-

rzystanie nanomateriałów do budowy kataliza-

tora pozwalającego na zwiększenie sprawności 

ogniwa poprzez przyspieszenie procesu tworze-

nia się i rozkładu tlenku litu w akumulatorze 

litowo-powietrznym. Opracowany został katali-

zator, w którego skład wchodził m.in., grafen 

charakteryzujący się m.in. wysoką wartością 

przewodnictwa elektrycznego, tlenek kobaltu 

oraz włókna, których wielkość nie przekraczała 

kilku nanometrów [6,8]. 

Wydajność akumulatora litowo-powietrznego,  

a w zasadzie litowo-tlenowego, została w ten 

sposób zmaksymalizowana. Zastosowanie na-

no-katalizatora kompozytowego powietrza  

w ogniwie pozwoliło na  jednoczesne zwięk-

szenie cykliczności oraz pojemności akumula-

tora. Wykorzystanie materiałów o tak małych 

rozmiarach drobin, ziaren ma również za zada-

nie wpłynąć korzystnie na  bezpieczeństwo 

użytkowania tego rodzaju ogniwa, w którym  

niewłaściwe osuszenie powietrza doprowadza-

nego do akumulatora może spowodować gwał-

towną reakcję egzotermiczną wynikającą z wy-

buchowego charakteru przebiegu reakcji po-

między cząsteczkami wody, a metalicznym li-

tem. Zastosowanie skali nano w katalizatorze 

oraz dodatkowej membrany polimerowej spo-

wodować ma skuteczne wyłapywanie cząste-
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czek wody i jednocześnie  umożliwić transport 

cząsteczek tlenu do wnętrza ogniwa.  

Technologia akumulatorów metal- powietrze 

nie jest technologią nową. Akumulatory cyn-

kowo-powietrzne  znane są od lat. Typowy 

akumulator Zn-powietrze składa się z  meta-

licznej, wymiennej, cynkowej anody oraz  

membrany jonoselektywnej składającej się  

z węgla aktywnego, spełniającej rodzaj prze-

grody pomiędzy środowiskiem zewnętrznym 

akumulatora (powietrzem), a ciekłym zasado-

wym elektrolitem  i metaliczną anodą znajdują-

cymi się w ogniwie. Tlen absorbowany przez 

materiał aktywny membrany pełni rolę katody 

w ogniwie. 

Pomimo wielu zalet, takich jak niska masa 

ogniwa, duża pojemność, niskie koszty produk-

cji oraz brak zagrożenia dla środowiska w cza-

sie pracy ogniwa oraz w momencie złomowa-

nia, cały czas istniały poważne bariery techno-

logiczne uniemożliwiające jego praktyczne wy-

korzystanie wynikające ze  zbyt szybkiego pa-

rowania elektrolitu w ogniwie oraz nadmier-

nego utleniania się anody.    

W roku 2013 firma ZAF Energy System poin-

formowała o stworzeniu prototypowego, no-

wego, akumulatora cynkowo-powietrznego,  

w którym, m.in. ciekły elektrolit zastąpiono jo-

noprzewodzącą membraną polimerową, po-

zwalającą na wyeliminowanie płynnego elek-

trolitu oraz kontrolę szybkości i ilości migrują-

cych przez nią cząsteczek tlenu do powierzchni 

anody cynkowej, zapobiegając w ten sposób 

nadmiernemu jej utlenianiu. Zastosowanie 

anody o oryginalnym kształcie pozwalającym 

na zabezpieczenie jej przed mikrourazami po-

wstałymi w czasie procesów elektrochemicz-

nych oraz wysokowydajna, dwustronna, po-

wietrzna katoda,  mają przyczynić się do zwięk-

szenia możliwości magazynowania i konwersji 

energii w tego typu akumulatorze. [9, 10].  

ZAF deklaruje, że prototypowe ogniwa Zn-

powietrze zbudowane z wykorzystaniem 

wszystkich deklarowanych powyżej innowacji 

technologicznych są w stanie dostarczyć ener-

gię rzędu ok. 400Wh/kg, co jest wartością pra-

wie dwukrotnie wyższą od gęstości energii jaką 

otrzymujemy z akumulatorów zbudowanych  

w technologii litowo-jonowej. Firma deklaruje 

również wysoką cykliczność akumulatora.  

Twórców nowatorskiego akumulatora cyn-

kowo-powietrznego interesuje możliwość jego 

wykorzystania, nie tylko jako źródła zasilania 

do urządzeń konsumenckich, ale głównie jako 

źródła zasilania do pojazdów elektrycznych. 

Wstępne wyniki testów prototypowych egzem-

plarzy tego typu akumulatorów jak najbardziej 

potwierdzają taką możliwość, a zainteresowanie 

na rynku chemicznych źródeł prądu spowodo-

wać może, według prasowych deklaracji firmy 

ZAF, że pierwsze pojazdy zasilane przez bate-

rie Zn-powietrze nowej generacji powinny po-

jawić się na rynku w roku 2017 [11]. 

 Obserwuje się stale zwiększającą się ilość po-

dejmowanych prac badawczych w kierunku 

nowych technologii i nowatorskich  rozwiązań 

w konstrukcjach ogniw typu metal-powietrze 

[12,13], m.in. akumulatorów glinowo-po-

wietrznych (Al-powietrze). Wiele ośrodków 

badawczych widzi w tego rodzaju rozwiąza-

niach ogromną szansę i przyszłość dla  wyso-

koenergetycznych, tanich i trwałych akumulato-

rów do zasilania pojazdów elektrycznych 

[14,15]. 

3. Ogniwa paliwowe jako ekologiczne 
źródła zasilania do pojazdów elektrycz-
nych 

Technologia pozyskiwania energii z ogniw pa-

liwowych określana jest jako najbardziej per-

spektywiczna spośród alternatywnych źródeł 

energii elektrycznej.  

Ogniwo paliwowe jest urządzeniem, w którym, 

w wyniku reakcji chemicznych dostarczanego 

do niego paliwa wytwarzana jest energia elek-

tryczna. Jest swoistym akumulatorem z wła-

snym, niezależnym układem ładowania. Prze-

miana energii chemicznej w elektryczną  

w ogniwie paliwowym może zachodzić w spo-

sób ciągły, pod warunkiem, że do układu cały 

czas doprowadzana będzie odpowiednia ilości 

paliwa. Produkty uboczne reakcji zachodzących 

w ogniwie paliwowym są wręcz śladowe w po-

równaniu z ilością i rodzajem produktów spala-

nia emitowanym przez pojazdy spalinowe,  

a w przypadku ogniw zasilanych wodorem są 

nimi praktycznie jedynie woda i ciepło. [16,17].  

Ogniwa paliwowe mogą być zasilane różnego 

rodzaju paliwem płynnym, w postaci alkoholu, 

wody, czy też innego rodzaju paliwem bogatym 

w wodór. Ze względu na sposób pozyskiwania 

paliwa, ogniwa paliwowe dzieli się na ogniwa  

z wewnętrznym reformingiem lub ogniwa z do-

datkowym, zewnętrznym układem reformingu. 

Sprawność ogniw paliwowych w generowaniu 

energii elektrycznej osiąga nawet  w niektórych 

przypadkach wartości rzędu 50% [18,19]. 
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Jednakże pomimo tak wielu zalet ogniwa pali-

wowe nadal nie są zbyt powszechne w zasto-

sowaniu jako źródła energii dla pojazdów eko-

logicznych. Decyduje o tym przede wszystkim 

wysoki koszt produkcji samego ogniwa, do któ-

rego wykorzystywane są drogie metale szla-

chetne. Zakres temperaturowy pracy ogniw pa-

liwowych również ogranicza ich praktyczne 

wykorzystanie jako źródeł energii do zasilania 

pojazdów. Ogromnym problemem jest także 

kosztowny i wymagający wielu zabezpieczeń 

system magazynowania wodoru. 

Od roku 2003 na rynku pojawiło się już kilka 

pojazdów zasilanych przez ogniwa wodorowe  

(FCEV, z ang. Fuell Cell Electric Vehicles), 

jednakże stanowią one nadal zdecydowaną 

mniejszość na rynku pojazdów ekologicznych 

[20]. 

W krajach skandynawskich, gdzie ogromny na-

cisk kładzie się na ekologię i ochronę środowi-

ska, w roku 2013 podpisano porozumienie po-

między producentami pojazdów ekologicznych 

(przedstawicielami firm: Honda, Toyota, Nis-

san, Hyundai) a przedstawicielami rządów kra-

jów północnej Europy, mające na celu promo-

cję pojazdów zasilanych przez ogniwa pali-

wowe w tych krajach w latach 2014 - 2017 oraz 

utworzenie sieci stacji tankowania wodoru na 

terenie tych krajów. Podpisane porozumienie 

ma na celu przyspieszenie wprowadzenia na ry-

nek pojazdów zasilanych ogniwami paliwo-

wymi oraz w bardzo jasny i przejrzysty sposób 

obrazuje politykę i główne kierunki rozwoju  

technologicznego w przemyśle motoryzacyj-

nym, który jak widać dąży do popularyzacji be-

zemisyjnych, elektrycznych pojazdów zasila-

nych ogniwami paliwowymi. 

4. Podsumowanie 

Stały rozwój i dążenie do zwiększenia ilości 

samochodów zasilanych ekologicznie na świe-

cie to jeden z priorytetowych elementów poli-

tyki ograniczania emisji zanieczyszczeń gene-

rowanych przez transport drogowy. Od połowy 

XX wieku w Unii Europejskiej powstają ko-

lejne regulacje prawne, zawierające coraz 

ostrzejsze normy dopuszczalnych emisji zanie-

czyszczeń przez samochody wykorzystujące 

silnik spalinowy i ropopochodne paliwa i  rów-

nocześnie  promujące  rozwój pojazdów ekolo-

gicznych,  zasilanych przez napędy alterna-

tywne, pozwalające na znaczne lub całkowite 

zmniejszenie wykorzystywania paliw kopal-

nych. Wpływa to bezpośrednio na prowadzenie 

licznych prac badawczych w celu opracowania 

nowych, zaawansowanych technologii, umoż-

liwiających pozyskiwanie energii w prosty, 

bezpieczny i tani sposób, w ilościach wystar-

czających do zapewnienia dynamicznego  

i komfortowego poruszania się pojazdami. Po-

wstają coraz to bardziej zaawansowane tech-

nologicznie akumulatory charakteryzujące się 

wysoką  pojemnością w stosunku do ich masy, 

które nie wymagają dużych  nakładów finanso-

wych w czasie produkcji, a w  momencie zuży-

cia nie stanowią zagrożenia dla środowiska.  

Również  badania dotyczące ogniw paliwowych 

z każdym rokiem pozwalają na pokonywanie 

konstrukcyjnych i technologicznych barier 

ograniczających ich poziom sprawności, czy też 

zakres temperaturowy  ich pracy.  

Ta stała dynamika rozwoju nowych technologii 

i konstrukcji chemicznych źródeł prądu, czy też 

ogniw paliwowych pozwala twierdzić, że ist-

nieje bardzo duże prawdopodobieństwo poja-

wienia się na rynku pojazdu ekologicznego, 

wykorzystującego alternatywne źródło energii 

jako jedyne źródło zasilania, o zadowalających 

parametrach, takich jak energia i moc właściwa, 

pozwalających na przejechanie długiego dy-

stansu z przyzwoitą prędkością oraz przystępną 

ceną, na poziomie cenowym  pojazdów napę-

dzanych przez silniki spalinowe. 
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Informacje dodatkowe 
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