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BADANIE POŁĄCZENIA AKUMULATORA OŁOWIOWEGO  

Z SUPERKONDENSATOREM JAKO UKŁADU HYBRYDOWEGO  

DO ROZRUCHU SILNIKA SPALINOWEGO 

 
STUDY ON COMBINATION OF LEAD ACID BETTERY WITH 

SUPERCAPACITORS INTO A HYBRID SYSTEM TO START COMBUSTION 

ENGINE 

 
Streszczenie: W artykule zaprezentowano badania zestawu połączonych wspólnie rozruchowego akumulatora 

ołowiowego z superkondensatorami jako hybrydowego źródła energii. Magazynowanie energii i maksymalna 

moc każdej z jednostek jest wystarczające do uruchomienia silnika spalinowego w samochodzie osobowym  

w warunkach standardowych. Jednak w trudnych warunkach eksploatacyjnych akumulatora ołowiowego np.  

w niskich temperaturach, przy niskim stopniu jego naładowania wynikającego z częstych rozruchów (systemy 

start-stop), zasilania dużej ilości urządzeń pokładowych przy wyłączonym silniku lub długich przerw  

w eksploatacji rozruch może być utrudniony lub niemożliwy. Z tego względu rozpatrzono rozruch silnika 

spalinowego z wykorzystaniem zestawu hybrydowego tj. połączenie akumulatora i superkondensatora. Prze-

prowadzone badania wykazały różnice w zachowaniu układów w zależności od zastosowanego superkon-

densatora. Stwierdzono, że zastosowanie superkondensatorów wraz z akumulatorem ołowiowym w zestawie 

hybrydowym prowadzi do wzajemnego uzupełnienia parametrów eksploatacyjnych pracy  obu komponentów 

w niekorzystnych warunkach np. niskiej temperaturze lub dla niedoładowanego akumulatora. Właściwości 

superkondensatorów w znacznej mierze uzupełniają się z właściwościami akumulatorów ołowiowych. Analiza 

charakterystyk akumulatora ołowiowego i superkondensatorów pracujących osobno i w zestawie hybrydowym 

potwierdziła pozytywne współdziałanie obu typów źródeł energii. 
 

Abstract: This paper presents a study on combination of a starting lead-acid battery and supercapacitors  

to form a hybrid energy source. The energy storage capacity and maximum power of each unit is sufficient  

to start a car combustion engine under standard conditions. However, under severe operating conditions  

e.g. at low temperatures, at low degree of charge resulting from frequent starts (start-stop systems) or from  

a large amount of on-board devices to be powered while the engine is off or after long breaks in operation,  

the engine start-up using only a lead-acid battery may be difficult or impossible. Therefore, it was reasonable 

to examine the start-up of a combustion engine using a hybrid system that consists of a lead acid battery  

and a supercapacitor. The study showed the differences in systems behavior depending on a used superca-

pacitor. It has been found that supercapacitors combined with a lead acid battery as a hybrid system lead to 

mutual complementing of operating parameters in severe conditions, e.g. low temperature or an undercharged 

battery. The properties of the supercapacitors broadly complement those of lead-acid battery. Analysis of char-

acteristics of lead-acid battery and supercapacitors working separately as hybridized system confirmed the 

positive interaction of both types of energy sources. 
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1. Wstęp 

W ciągu ostatnich kilku lat producenci samo-

chodów zaczęli poszukiwać nowych możliwo-

ści pozwalających na rozwiązanie problemów  

z zanieczyszczeniami i wzrostem kosztów 

energii z paliw kopalnych (ropa, gaz). Układy 

elektrochemiczne (akumulatory, baterie) powin- 

 
 

ny dostarczyć energię i moc w szczytowych 

momentach pracy oraz podczas stanów przejś-

ciowych. Stawiane warunki dla tych układów są 

jednak trudne do spełnienia [1-2]. Szerokie 

wykorzystanie akumulatorów kwasowo-oło-

wiowych jest związane ze stosunkowo dobrymi 



Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2017 (114) 108

właściwościami użytkowymi oraz atrakcyjnymi 

właściwościami ołowiu i jego ceną. Jednakże 

eksploatacja akumulatorów kwasowo-ołowio-

wych w ekstremalnych warunkach tj. niska te-

mperatura pracy, szybkie ładowania i wyłado-

wania, okresowa eksploatacja pojazdu z dłuż-

szymi przerwami, skraca ich żywotność i może 

stwarzać pewne problemy [3-7]. Obiecującym 

rozwiązaniem jest połączenie superkondensa-

torów i akumulatorów w system zarządzania 

zasilaniem w pojazdach w tzw. źródło hybry-

dowe [8-10]. Superkondensatory o odpowie-

dnio dużej pojemności pozwalają na tłumienie 

wahań napięcia z uwagi na bardzo niskie war-

tości rezystancji wewnętrznej i zdolność do 

absorbowania wysokich natężeń prądu [11-13]. 

Mogą one przyjmować i oddawać bardzo duże 

wartości prądu, charakteryzują się dłuższą 

trwałością oraz mogą pracować w szerokim 

zakresie temperatur. Jednakże w porównaniu z 

akumulatorami mają mniejszą możliwość 

gromadzenia energii wyrażaną masową i wolu-

metryczną gęstością energii, a przede wszyst-

kim są wielokrotnie droższe. Połączenie dwóch 

komponentów magazynujących ładunek (aku-

mulatory elektrochemicznie oraz kondensatory  

z podwójną warstwą elektryczną, EDLC) 

według różnych metod pozwala wykorzystać 

zalety każdego z nich, przy jednoczesnym 

zminimalizowaniu ich poszczególnych wad. 

Zastosowanie superkondensatorów w układzie 

hybrydowym może prowadzić do poprawy wa-

runków pracy akumulatorów kwasowo-ołowio-

wych, co skutkować będzie przedłużeniem ich 

trwałości i poprawą właściwości eksploatacyj-

nych szczególnie w niekorzystnych warunkach, 

gdyż superkondensator może działać jako 

rodzaj bufora mocy [14-17]. Superkondensatory 

mogą wydłużyć okres eksploatacji akumula-

torów elektrochemicznych nie tylko poprzez 

poprawę efektywności energetycznej wynikają-

cej ze zredukowania wahań wspólnego na-

pięcia, ale także przez zmniejszenie wartości 

chwilowych i uśrednienie prądów i mocy obcią-

żających akumulatory elektrochemiczne [18-

20]. Celem niniejszego opracowania było zba-

danie układu hybrydowego połączenia akumu-

latora kwasowo-ołowiowego i superkondensa-

torów. 

2. Badania elektryczne akumulatorów 

kwasowo-ołowiowych i superkondensa-

torów 

Badania obejmowały grupę 3 akumulatorów 

kwasowo-ołowiowych o pojemnościach zna-

mionowych 5Ah i napięciu 12V. Badania 

elektryczne prowadzono na zestawie testowania 

ogniw i baterii obejmującym urządzenie firmy 

Sollich ATLAS 1361 MPG&T oraz  

firmy Digatron HEW 1500-6 wraz z oprogra-

mowaniem BTS-600. Ładowanie akumulatorów 

prowadzono metodą stałonapięciową przez 

okres 24hz ograniczeniem prądu do wartości 

0,1*C20 (0,5A). Badania elektryczne obejmo-

wały wyznaczenie rzeczywistej pojemności 20-

godzinnej oraz charakterystyki zdolności roz-

ruchowej. Badania charakterystyk pracy  

w zakresie temperatur 298 ± 2K prowadzono 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie 

PN-EN 50342-1:2016.  

W przypadku superkondensatorów o dwóch 

pojemnościach elektrycznych 1200F i 2000F  

o nominalnym napięciu 2,7V (Rys. 1), badania 

elektryczne prowadzono w temperaturze  

298 ± 2K stosując różne natężenia prądu ła-

dowania i wyładowania (1A do 20A). Badania 

te zostały wykonane przy zastosowaniu urzą-

dzenia CLB-2000 firmy Bio-Logic o zakresie 

napięcia 50V przy natężeniu prądu do 150A 

jako sztuczne obciążenie oraz boostera typu 

VMP3B-20 o zakresie napięcia ± 20V i natęże-

nia prądu ± 20A. Zostały wykonane próby tes-

towe układów pracujących osobno i wspólnie  

przy zastosowaniu boczników oraz programo-

wanego wzmacniacza instrumentalnego do 

rejestracji prądów pomiędzy badanym akumu-

latorem i superkondensatorem, jak również 

urządzenie CLB-2000 firmy Bio-Logic. 

a                                 b 

      

Rys. 2.1. Superkondensatory a: 1200F, b: 

2000F  
 

Został sprawdzony układ hybrydowy  

tj. połączenie 6 sztuk superkondensatorów 

1200F i 2000F oraz akumulatora 12V 5Ah. 

Układ ten został podłączony w miejsce akumu-

latora kwasowo-ołowiowego w samochodzie 

marki Seicento o pojemności silnika 1100 cm
3
. 

Każdy z układów został poddany badaniu 
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zdolności rozruchowej z jednoczesnym pomia-

rem napięcia i natężenia prądu przy zastoso-

waniu oscyloskopu TELEOYNE LECROY 

WAVEACE 2014. 

3. Rezultaty i dyskusja  

3.1. Akumulatory kwasowo-ołowiowe 

Akumulatory kwasowo-ołowiowe poddano 

3 cyklom ładowania/wyładowania w tempera-

turze 298 ± 2K celem określenia rzeczywistej 

pojemności znamionowej. Wyładowanie pro-

wadzono prądem 20-godzinnym I20 (0,25A) do 

napięcia 10,5V. Na rysunku 3.1.1 pokazano 

zmiany pojemności 20-godzinnej (C20) akumu-

latorów w 3 pierwszych cyklach ładowa-

nia/wyładowania. 

Rys. 3.1.1. Zmiana pojemności akumulatorów  

w 3 cyklach ładowania/wyładowania 

Wszystkie badane akumulatory uzyskały dekla-

rowaną pojemność 20-godzinną. Wykazały one 

o około 12% wyższą pojemność w stosunku do 

pojemności znamionowej. Nie wykazano dal-

szego wzrostu pojemności akumulatorów w ko-

lejnych cyklach, co świadczy o ich pełnej 

formacji i stabilizacji pojemności. Charaktery-

stykę zdolności rozruchowej akumulatora prze-

dstawiono na rysunku 3.1.2. Charakterystyka 

prądu rozruchu silnika spalinowego została 

opracowana poprzez pomiar układu rzeczywi-

stego.  

    
Rys. 3.1.2. Charakterystyka rozruchu silnika 

Uzyskane charakterystyki zostały uśrednione, 

oraz przeskalowane do możliwości pomiaro-

wych urządzenia CBL-2000 (maksymalne natę-

żenie prądu 150A) poprzez podzielenie uzyska-

nych natężeń prądów przez 2. 

3.2. Superkondensatory 

Superkondensatory zostały poddane badaniu 

określającemu ich pojemność elektryczną  

w zależności od zastosowanego natężenia prą-

du. Wyniki badań pojemności elektrycznej  

w zależności od natężenia prądu przedstawiono 

w Tabeli 3-2-1. 
 

Tabela 3.2.1. Pojemność elektryczna superkon-

densatorów 

Typ superkondensatora 

1200F 2000F Prąd 

[A] 
Cład Cwył Cład Cwył 

1A 1412 1218 2054 2003 

2A 1225 1221 2014 1992 

5A 1213 1202 1983 1967 

10A 1196 1189 1960 1949 

20A 1182 1177 1942 1932 

   Cład - ładunek wprowadzony podczas ładowania; Cwył - 

pojemność wyładowania 

Układy elektrochemiczne uzyskały swoją po-

jemność znamionową przy natężeniu prądu ła-

dowania i wyładowania do 5A dla super-

kondensatora 1200F oraz do 1A dla super-

kondensatora 2000F. Wraz ze wzrostem natęże-

nia prądu zmniejszała się ich wartość pojemn-

ości, co jest związane z większymi stratami 

cieplnymi na rezystancji wewnętrznej. Super-

kondensatory zostały poddane badaniu spraw-

dzenia zdolności rozruchowej w temperaturze 

otoczenia. Charakterystyki zdolności rozrucho-

wej układów przedstawiono na rysunku 3.2.1.  

a
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b

Rys. 3.2.1. Zdolność rozruchowa superkonden-

satora a – 1200F, b - 2000F  

Należy zwrócić szczególną uwagę na różną 

wartości napięć dla superkondensatorów i ukła-

dów kwasowo-ołowiowych (Rys. 3.2.2).  

 Rys. 3.2.2. Charakterystyka zmiany napięć 

układów podczas zdolności rozruchowej 

Podczas badań układu kwasowo-ołowiowego 

spadek napięcia w porównaniu do wartości spo-

czynkowej wynosi ponad 2V, natomiast,  

dla superkondensatorów jest to wartość rzędu 

0,5V. Inaczej też wygląda kształt krzywych, 

gdyż napięcie kondensatorów nie podnosi się 

do wartości początkowej ze względu na cha-

rakter ich działania. 

3.3. Połączenia akumulatora i superkonden-

satorów jako układ hybrydowy 

Przeprowadzono testy sprawdzające układ hy-

brydowy tj. połączenie 6 sztuk superkonden-

satorów o pojemności 1200F lub 2000F oraz 

akumulatora 12V 5Ah na stanowisku labora-

toryjnym, jak i w pojeździe. Do badań eksplo-

atacyjnych użyto samochód marki Seicento  

o pojemności silnika 1100 cm
3
. Układ badaw-

czy został podłączony w miejsce akumulatora 

kwasowo-ołowiowego. Każdy z powyższych 

układów został poddany badaniu zdolności roz-

ruchowej z jednoczesnym pomiarem napięcia  

i natężenia prądu przy zastosowaniu oscylos-

kopu TELEOYNE LECROY WAVEACE 

2014. Dodatkowo do układu podłączono bocz-

nik prądowy celem pomiaru natężenia prądu. 

Wybrane charakterystyki przedstawiono na ry-

sunkach 3.3.1 - 3.3.7.  

a 

 
b 

Rys. 3.3.1. Charakterystyka elektryczna zdolno-

ści rozruchowej akumulator 12V 5Ah,  

a: badania symulacyjne (obciążenie CBL-

2000); b: w pojeździe 

a 

 
b

Rys. 3.3.2. Charakterystyka elektryczna zdolno-

ści rozruchowej 6 szt. superkondensatorów  

o pojemności elektrycznej 1200F a: badania 

symulacyjne (obciążenie CBL-2000); b: w po-

jeździe 
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a 

 
b 

 
Rys. 3.3.3. Charakterystyka elektryczna zdolno-

ści rozruchowej układu: 6 szt. superkondensa-

torów 1200F + akumulator a: badania symu-

lacyjne (obciążenie CBL-2000); b: w pojeździe 

(pomiar natężenia prądu pobieranego przez 

pojazd) 

Rys. 3.3.4. Charakterystyka elektryczna zdolno-

ści rozruchowej układu: 6 szt. superkonden-

satorów 1200F + akumulator (pomiar natęże-

nia prądu pobieranego z akumulatora) w pojeź-

dzie 
 

Z powodu braku możliwości badania jedno-

cześnie natężenia prądu dwóch boczników pod-

czas badań rzeczywistych w pojeździe pomiary 

były powtarzane mierząc najpierw natężenie 

prądu pobieranego przez pojazd, a następnie 

natężenie prądu pobierane z akumulatora kwa-

sowo-ołowiowego. 
 

 

a 

 
b 

 
Rys. 3.3.5. Charakterystyka elektryczna zdolno-

ści rozruchowej układu: 6 szt. superkondensa-

torów o pojemności 2000F a: badania symu-

lacyjne (obciążenie CBL-2000); b: w pojeździe 

a 

 
b 

 
Rys. 3.3.6. Charakterystyka elektryczna zdolno-

ści rozruchowej układu: 6 szt. superkondensa-

torów 2000F + akumulator a: badania symu-

lacyjne (obciążenie CBL-2000); b: w pojeździe 

(pomiar natężenia prądu pobieranego przez 

pojazd) 
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Rys. 3.3.7. Charakterystyka elektryczna zdolno-

ści rozruchowej układu: 6 szt. superkondensa-

torów 2000F + akumulator (pomiar natężenia 

prądu pobieranego z akumulatora) 

Porównanie otrzymanych charakterystyk prądo-

wo-napięciowych pomiędzy badaniami labora-

toryjnymi oraz rzeczywistymi w pojeździe jest 

utrudnione ze względu na różne warunki i ró-

żnice pomiędzy każdym uruchomieniem silnika 

spalinowego oraz ograniczenia prądowe badań 

laboratoryjnych (około dwukrotnie mniejsze 

prądy w porównaniu z badaniami rzeczywi-

stymi). Widać jednak wyraźnie powtarzający 

się schemat we wszystkich badaniach. Począt-

kowy pik prądowy o wartości 150A dla badań 

laboratoryjnych pokrywa się z badaniem rze-

czywistym, gdzie taki pik występuje na po-

czątku uruchamiania silnika. Wartości rzeczy-

wiste znacznie się różnią pomiędzy sobą ze 

względu na kilkukrotne badanie i możliwość 

nagrzania silnika spalinowego. Ponadto na wy-

kresach natężenia prądu i napięcia widać mo-

menty, w których następuje dodatkowe obcią-

żenie rozrusznika (np. sprężanie mieszanki 

powietrzno-paliwowej przez tłok). Na końcu 

procesu rozruchu silnika widać wyrównanie 

pobieranego prądu na okres około 0,3s, a póź-

niej gwałtowny spadek pobieranego prądu. Jest 

to moment, w którym silnik spalinowy zaczyna 

pracować samodzielnie bez udziału rozrusznika  

i pobierania prądu. Porównanie wartości pobie-

ranych prądów z akumulatora kwasowo-oło-

wiowego jako pojedynczej jednostki oraz w sy-

stemie hybrydowym pozwala stwierdzić, że 

zastosowanie superkondensatorów znacznie 

zmniejsza obciążenie prądowe układu kwaso-

wo-ołowiowego. Wartości natężeń prądu aku-

mulatora nie przekraczają 5% całkowitego po-

bieranego natężenia prądu. 

4. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwier-

dzono, że połączenie akumulatora z super-

kondesatorem, jako hybrydowe źródło energii 

jest możliwe do wykonania. Praktyczne zasto-

sowanie układu hybrydowego, czyli akumulator 

kwasowo-ołowiowy 12V wraz superkondensa-

torami o odpowiedniej pojemności elektrycznej 

umożliwia uruchomienie silnika samochodu 

osobowego. Stwierdzono, że w porównaniu do 

rozruchu z wykorzystaniem jedynie akumu-

latora, hybrydowy układ wykazuje następujące 

zalety: a) uruchomienie silnika spalinowego 

odbywało się z większą mocą, co pozwoliło 

przeprowadzić go w znacznie krótszym czasie 

~0,7s niż w przypadku klasycznego rozruchu  

z akumulatora (~1,5s). Rozruch przy użyciu 

jedynie superkondensatorów przebiegał w poró-

wnywalnym czasie ~0,7s,  

b) w czasie rozruchu odnotowano mniejszy 

chwilowy spadek napięcia do poziomu ~10,9V 

w porównaniu do klasycznego rozruchu  

z akumulatora (~6,0V). W przypadku użycia 

jedynie superkondensatorów spadek napięcia 

był minimalnie większy niż dla układu hy-

brydowego, 

c) bezpośrednio po uruchomieniu silnika spa-

linowego hybrydowe źródło energii zapewniło 

najwyższe napięcie 11,8V w porównaniu do 

napięcia 11,6V w przypadku do rozruchu z wy-

korzystaniem superkondensatorów oraz 11,0V 

do rozruchu z wykorzystaniem akumulatora. 

Ujawniła się tu rola akumulatora w odzy-

skiwaniu poziomu napięcia po rozruchu. Cecha 

ta będzie się uwypuklała przy dłuższych cza-

sach rozruchu, 

d) w czasie rozruchu odnotowano największy 

chwilowy prąd rozruchu układu hybrydowego 

rzędu ~400A w porównaniu do prądu rzędu 

~370A w przypadku użycia tylko superkonden-

satorów i ~210A w przypadku rozruchu tylko  

z akumulatora, 

e) podczas rozruchu z wykorzystaniem źródła 

hybrydowego prąd akumulatora nie przekroczył 

15A, co sugeruje, że możliwe jest wydłużenie 

czasu jego eksploatacji w wyniku łagodnie-

jszych warunków obciążenia.  

Z uwagi na nieznaczne różnice przy parame-

trach rozruchu silnika spalinowego dla zestawu 

superkondensatorów, a układu hybrydowego 

stwierdzono, iż superkondensatory przejmują 

prawie w całości rolę magazynu mocy potrze-

bnej do uruchomienia silnika spalinowego. 

Natomiast akumulator zabezpiecza układ przed 

zbyt szybkim rozładowaniem – zapewnia 

energię. 
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