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AKUMULATOR-EKOLOGICZNA ALTERNATYWA ŹRÓDŁA 

ENERGII DLA NAPĘDU W SYSTEMIE TRANSPORTU 
 

RECHARGEABLE BATTERY-ECOLOGICAL ALTERATIVE OF ENERGY 
SOURCE FOR POWER IN THE TRANSPORTATION SYSTEM 

 
Streszczenie: W zawiązku z licznymi ograniczeniami związanymi z dostępem, m.in. ze względów politycz-

nych, do surowców naturalnych jakimi są paliwa płynne oraz wyczerpywaniem się ich  zasobów próbuje się 

stworzyć nowy system mobilności poprzez wprowadzenie pojazdów hybrydowych i elektrycznych w systemie 

transportu. Tego typu pojazdy zasilane  częściowo lub całkowicie energią elektryczną mają przede wszystkim 

przyczynić się  do rozwiązania problemu zanieczyszczenia środowiska, którego poziom jest szczególnie wy-

soki w aglomeracjach miejskich.  

Duże natężenie ruchu, ogromna ilość przemieszczających się pojazdów na ograniczonym terenie infrastruktury 

miejskiej staje się poważnym zagrożeniem ekologicznym dla człowieka i jego środowiska. W trakcie spalania 

paliw płynnych wydzielają się do atmosfery znaczne ilość szkodliwych związków, a mimo stosowania czynni-

ków neutralizujących w układach wydechowych pojazdów, na które zużywa się około 40 ton platyny i palladu 

rocznie, problem zanieczyszczeń pozostaje bez zmian. 

Wprowadzenie pojazdów elektrycznych w systemie transportu nie ma polegać na natychmiastowym, całko-

witym wyeliminowaniu pojazdów spalinowych, lecz na powolnym zastępowaniu silników spalinowych silni-

kami elektrycznymi.  
 
Abstract: Due to many limitations connected with the depletion and accessibility of natural recourses, such as 

liquid fuels, attempts are made to create a new mobility system, based on hybrid and electric vehicles in public 

transportation systems. Such vehicles could be the contributing factors in the effort of solving the issues of en-

vironmental pollution, which is especially high in urban systems. Heavy traffic in urban infrastructure is an 

ecological threat for humans and the environment. 

The process of burning liquid fuels releases large amounts of harmful chemical compounds into the atmos-

phere .Despite the extensive use of neutralizing agents such as platinum and palladium in vehicle exhaust sys-

tems (nearly 40 tons annually), the issue of environmental pollution stays unresolved due to the steady in-

crease of vehicles in use.  

The introduction of electric vehicles into public transportation systems is not meant to eliminate  immediately 

the use of traditional combustion engines, but rather to find a reasonable compromise in the ways they are be-

ing utilized. One major consequence of this innovation will be a new way of thinking about transportation, es-

pecially in urban agglomerations. It will reduce the usage of liquid fuels in favor of the more eco-friendly hy-

brid and electric vehicles. 
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1. Wprowadzenie 
 

W związku z nowymi przepisami unijnymi, 

zmierzającymi do ograniczenia do roku 2015 

emisji CO2 przez pojazdy do 130 g/km, 

wszystko wskazuje na to, że branża motoryza-

cyjna otwiera nowy rozdział w historii motory-

zacji. Producenci samochodów opracowują al-

ternatywne środki napędu elektrycznego oraz 

innowacyjne rozwiązania, mające  wpłynąć na 

zmniejszenie zużycia paliwa.  

Pojazdy mechaniczne z napędem elektrycznym,  

jak i pojazdy z napędem hybrydowym są pojaz-

dami idealnymi do wykorzystywania w syste- 

 
 

mie transportu miejskiego. Samochody oso-

bowe, ciężarowe, autobusy elektryczne, samo-

chody do specjalnych zastosowań np. służb 

miejskich takich jak śmieciarki, pługi śnieżne 

itp. mogą przyczynić się do rozwiązania sze-

regu problemów cywilizacyjnych i ekologicz-

nych poprzez zmniejszenie zużycia paliwa  

i jednoczesne zmniejszenie emisji gazów,  

a także znaczące obniżenie poziomu hałasu  

w aglomeracjach miejskich. [1] 

Na świecie od kilku lat  asortyment  pojazdów  

z napędem hybrydowym oraz pojazdów elek-
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trycznych konsekwentnie zwiększa się. Prace 

nad udoskonalaniem tych ekologicznych środ-

ków transportu wciąż trwają, a prezentowane  

w mediach i na wystawach osiągnięcia konce-

rnów samochodowych zachwycają potencjal-

nych odbiorców wyglądem i coraz lepszymi pa-

rametrami- osiągami, a odstraszają konsumen-

tów niestety ceną. 

Barierą od lat w przemyśle pojazdów elektrycz-

nych  przyczyniającą się do tak powolnego po-

jawiania się na drogach samochodów elek-

trycznych jest sposób magazynowania energii. 

Producenci samochodów od wielu lat  małymi 

krokami zmierzają ku masowej produkcji po-

jazdów z napędem elektrycznym. Rozpocznie 

się ona wtedy, gdy znajdą oni baterie małe, 

bezpieczne, niezawodne i wystarczająco tanie, 

by można je było wykorzystać jako źródło 

energii dla napędu i jednocześnie nie powodo-

wało znacznego zawyżenia ceny końcowej pro-

duktu.  

Pomimo tego, że w ciągu ostatnich prawie 200 

lat, dziesiątki wynalazców i inżynierów próbo-

wały opracować idealny pojazd elektryczny, to 

problem odpowiedniego źródła zasilania stano-

wił niezmiennie przeszkodę, nawet dla najlep-

szych spośród nich. Już Henry Ford i Thomas 

Edison, którzy próbowali zbudować pojazd 

elektryczny w latach 20-tych ubiegłego wieku, 

nie potrafili rozwiązać zagadek chemizmu źró-

deł prądu i w rezultacie zbudowania odpowied-

niej baterii dla pojazdu elektrycznego.[2] Cały 

czas trwa wyścig producentów zmierzających 

do opracowania zwycięskiego modelu pojazdu 

elektrycznego, którego  sukces przede wszyst-

kim będzie zależał od energii, wyrażonej  

w Wh/kg, zasilającego go akumulatora.  

Jak już wspomniano eksploatacja pojazdów 

elektrycznych nie stanowi żadnego zagrożenia 

dla środowiska naturalnego, ponieważ w trakcie 

użytkowania pojazdu nie wydzielają się żadne 

produkty szkodliwe. Zaletą tego typu pojazdu 

jest również możliwość odzyskiwania dużej 

części energii kinetycznej podczas zwalniania  

i hamowania, co jest charakterystyczne dla 

transportu miejskiego. Połączenie tych zalet ze 

znacznie wyższą sprawnością silników elek-

trycznych ze spalinowymi  dowodzi, że pojazd 

elektryczny pod każdym względem jest pojaz-

dem oszczędnym i proekologicznym pod 

względem zużycia energii, jak i zanieczyszcze-

nia środowiska, a przy  zastosowaniu  akumu-

latora o zadowalających parametrach i niskiej 

cenie produkcji może stać się bardzo powsze-

chnym środkiem transportu.  
 

2. Akumulatory jako źródła energii 

2.1.  Rodzaje akumulatorów i ich możliwości 
energetyczne jako źródeł zasilania pojazdów 

Akumulatory stosowane w pojazdach elek-

trycznych (EV –ang. electric vehicles) i pojaz-

dach hybrydowych (HEV – ang. hybrid electric 

vehicles) ze względu na zastosowany układ 

elektrochemiczny można podzielić na: akumu-

latory kwasowe-ołowiowe (Pb-PbO2), niklowo-

kadmowe (Ni-Cd), niklowo-wodorkowe (Ni-

MH), akumulatory litowo-jonowe (Li-ion),  li-

towo-polimerowe (Li-poly); akumulatory cyn-

kowo-powietrzne (Zn-O2),  cynkowo-bromowe 

(Zn-Br2), akumulatory wysokotemperaturowe 

(Na-S, Na-NiCl2)  akumulatory sodowe (Na-

NiCl2) oraz kondensatory elektrochemiczne  

[3-6].   

Najtańszym źródłem energii jest akumulator 

ołowiowo-kwasowy. Przy prędkości 50km/h 

może zapewnić, co najmniej 70km przebiegu 

między ładowaniami (rys. 1), co umożliwia wy-

korzystanie  tego typu akumulatora w miejskich 

pojazdach elektrycznych. 

 

Rys.1. Zależność charakterystyk energetycznych 

akumulatorów i ogniw paliwowych od prze-

biegu oraz prędkości jazdy [7]  
 

Zamknięte akumulatory kwasowe, tzw. bezob-

sługowe są tanie, gdyż wytwarza się je na 

wielką skalę, co powoduje, że ich cena jest sto-

sunkowo niska, a ponadto poddawane są utyli-

zacji. Dlatego też akumulatory kwasowe z po-

wodzeniem od kilku lat wykorzystuje się do 

napędu pocztowych i niskotonażowych cięża-

rowych pojazdów elektrycznych w wielu kra-

jach. Stosowanie ich jest jednak ograniczone 

wskutek charakterystycznej dla tego typu aku-

mulatora niskiej energii właściwej, wysokiego 
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stopnia samowyładowywania się akumulatora 

oraz długiego czasu ładowania. 

Dostępne na rynku akumulatory niklowo-kad-

mowe mogą przy prędkości pojazdu do 70km/h 

zapewnić przebieg sięgający 100km (rys1). 

Akumulatory Ni-Cd charakteryzują się wysoką 

trwałością cykliczną i pracują w szerokim za-

kresie temperatur. Jednak ze względu na wy-

soki koszt produkcji, jak i toksyczność kadmu 

ich zastosowanie jest bardzo ograniczone. 

Znacznie wyższą niż akumulatory niklowo-

kadmowe energią właściwą charakteryzują się 

akumulatory niklowo-wodorkowe. Przy pręd-

kości ok.60km/h mogą zapewnić przebieg rzędu 

140km. Są znacznie bardziej ekologicznie po-

nieważ nie zawierają toksycznego kadmu. Tego 

typu akumulatory Ni-MH od kilku lat z powo-

dzeniem stosowane są w pojazdach hybrydo-

wych produkowanych przez znane firmy jak np. 

Toyota Prius z koncernu Toyota. Jednym  

z głównych powodów wąskiego wykorzystania 

akumulatorów Ni-MH jest jego wysoki koszt 

produkcji.  

W przypadku akumulatorów Zn-Br2 energia 

tych układów elektrochemicznych jest nieco 

niższa od Ni-MH jednakże produkcja tego typu 

akumulatora jest znacznie tańsza. Austriacka 

firma SEA wyprodukowała samochody elek-

tryczne dla celów sportowych oraz dostarczania 

przesyłek pocztowych wyposażone właśnie  

w akumulatory Zn-Br2. Ich przebieg bez 

doładowywania na postojach wynosił średnio 

ok. 150km. Jednakże ze względu na wysoką 

toksyczność bromu, wysoki poziom samowyła-

dowywania i nieduże wartości objętościowej 

mocy i energii właściwej nie zostały one wyko-

rzystane w szerszym zakresie. 

Znane są również próby zastosowania akumu-

latorów wysokotemperaturowych do zasilania 

pojazdów elektrycznych. Ograniczeniami dla wyko-

rzystania akumulatorów wysokotemperaturowych 

sód-siarka, sód-chlorek niklu, do napędu pojaz-

dów są: konieczność wstępnego ogrzania do 

300°C, obecność w ogniwie sodu, bardzo ak-

tywnego metalu, który stwarza zagrożenie wy-

buchu, czy też pożaru w trakcie użytkowania 

oraz stosunkowo wysoka cena produkcji tego 

typu akumulatorów. 

Akumulatory litowo-jonowe spośród produko-

wanych obecnie odnawialnych źródeł prądu 

charakteryzują się najwyższymi wartościami 

energii właściwej, która pozwala na osiągnięcie 

przebiegu powyżej 200 km. Szereg firm wytwa-

rza w chwili obecnej pojazdy elektryczne  

z akumulatorami litowo-jonowymi, czy też li-

towo-polimerowymi (bardziej poprawną nazwą 

byłoby litowo-żelowymi, ze względu na rodzaj 

elektrolitu wykorzystywany w tych ogniwach) 

lecz nadal w ograniczonej skali. Wadą tych ba-

terii jest ich wysoka cena produkcji  i bezpie-

czeństwo użytkowania w momencie np. przeła-

dowania układu magazynującego energię. Po-

równywalne wartości energii właściwej w sto-

sunku do akumulatorów litowo-jonowych wy-

kazują również ogniwa cynk-powietrze.  

Coraz więcej słyszy się o próbach wykorzysta-

nia kondensatorów zwanych superkondensato-

rami do magazynowania i konwersji energii  

w przemyśle motoryzacyjnym.  

Wykorzystanie kondensatorów elektrochemicznych, 

zdolnych do ładowania się w krótkim czasie np 

podczas postoju. autobusu elektrycznego na 

przystanku, wydaje się bardzo przyszłościo-

wym rozwiązaniem, szczególnie przy jednocze-

snym zastosowania akumulatora litowo-polime-

rowego. [7] 

Baterie litowo-jonowe, uważane obecnie za 

najodpowiedniejsze do wykorzystania w syste-

mie zasilającym pojazdy elektryczne, nie sta-

nowią jednak o zaniechaniu prac nad nowymi 

źródłami zasilania. Cały czas trwają prace nad 

modyfikacją znanych dotychczas rozwiązań, 

jak również poszukiwane są nowe układy 

elektrochemiczne zdolne do magazynowania  

i konwersji energii, przykładem są m.in. ogniwa 

sodowe Na/NiCl2  pozwalające według szacun-

kowych danych na poruszanie się pojazdu z na-

pędem elektrycznym  w zasięgu  ok. 160 km.  

Ogniwa sodowe cały czas są bardzo intensyw-

nie badane i modyfikowane w kierunku zwięk-

szenia ich energii właściwej. Obecna generacja 

baterii litowo-jonowych ma energię właściwą  

w przedziale 60-160 Wh/kg. Wielkością doce-

lową w aktualnych pracach nad baterią sodową  

jest energia rzędu 300 Wh/kg. Przewagą 

ogniwa sodowego nad akumulatorem litowo-

jonowym jest to, że nie stosuje się do jego pro-

dukcji składników łatwopalnych, a ponadto 

ogniwo sodowe charakteryzuje się wysoką tole-

rancją względem ewentualnego przeładowania 

baterii. Ewentualne zwarcia w ogniwach sodo-

wych nie powodują także przerw w działaniu 

pakietu. Nie ma utajonych ścieżek zwarcio-

wych, ani skomplikowanej elektroniki, a bateria 

ma solidną konstrukcję ceramiczną. Wymie-

nione cechy akumulatorów sodowych bez wąt-

pienia świadczą o tym, że za kilka lat  ogniwa 

te mają ogromną szansę  na to, by zaistnieć na 
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rynku i stać się  bezpośrednią konkurencją dla 

akumulatorów litowo-polimerowych.[4-6] 

2.2. Rozwój akumulatorów litowo-jonowych 

Po upływie 100 lat intensywnych prac badaw-

czych nad dziesiątkami systemów chemicz-

nych, przemysł samochodowy doszedł do wnio-

sku, że baterie litowo-jonowe są na dzień dzi-

siejszy najbliżej spełnienia wszystkich wyzwań 

stawianych przez pojazdy z napędem elektry-

cznym. Ich wymiary, stosunek ciężaru do mo-

cy, duża wydajność amperogodzinowa, trwa-

łość eksploatacyjna i znaczna niezawodność, 

nawet w bardzo niskich temperaturach, prze-

kłada się bezpośrednio na zwiększenie wydaj-

ności pojazdu i jednocześnie umożliwia zwię-

kszenie przestrzeni wewnętrznej pojazdu dla 

pasażerów oraz ładunku. Przy wszystkich swo-

ich zaletach akumulatory litowo-jonowe pozo-

stają niezmiennie kłopotliwe w praktycznym 

ich zastosowaniu jako źródła energii dla napędu 

w pojeździe. Jedno niesprawne ogniwo, może 

zapoczątkować reakcję egzotermiczną, która 

podniesie jego temperaturę do setek stopni 

Celsjusza. W czasie kilku sekund może nastąpić 

nagły wzrost temperatury sąsiadujących ze sobą 

ogniw, co w konsekwencji doprowadzić może 

do niekontrolowanej reakcji, która zakończyć 

może się gwałtowną reakcją termiczną w po-

staci pożaru, a nawet wybuchu. Tego rodzaju 

defekty ogniw zdarzają się bardzo rzadko, nie-

mniej jednak ryzyko pozostaje wysokie. 

Największym wyzwaniem względem wszyst-

kich systemów litowych, jest znalezienie opty-

malnej współzależności pomiędzy anodami,  

a katodami, gdyż dobór materiałów elektrodo-

wych wpływa w bardzo istotny sposób na na-

pięcie baterii, jej pojemność, trwałość oraz bez-

pieczeństwo użytkowania. Nie tylko materiały 

anodowe i katodowe muszą odpowiednio 

współpracować ze sobą, również elektrolity 

przewodzące jony i membranowe separatory 

muszą podlegać modyfikacją w kierunku po-

prawy swoich parametrów fizyko jak i elektro-

chemicznych. Problemy związane z każdym  

z tych materiałów mogą zaszkodzić pracy bate-

rii, nie pozwolić na jej ponowne naładowanie, 

mogą również źle wpływać na bezpieczeństwo 

jej użytkowania. Materiałem anodowym  

w akumulatorach litowo-jonowych jest na ogół 

grafit, natomiast katoda wykonana jest z jed-

nego spośród trzech materiałów: tlenku  

o strukturze warstwowej, jak np. tlenek kobaltu, 

z polianionu takiego jak fosforan litowo-żela-

zowy albo materiału o strukturze spinelu, np. 

spinelu manganowego. Dobór materiału kato-

dowego wpływa bezpośrednio na prędkość  

z jaką katoda może ulegać interkalacji, deinter-

kalacji jonami litu i w rezultacie decyduje  

o mocy ogniwa.  

Jednym z prostszych w wytwarzaniu i charakte-

ryzującym się niskimi kosztami  produkcji ma-

teriałem elektrodowym jest materiał katodowy 

o składzie: nikiel-kobalt-mangan. Częściowe 

zastąpienie niklu i manganu kobaltem zwiększa 

potencjał elektryczny materiału jedynie w nie-

wielkim stopniu, jednak na tyle wystarczającym 

by zbudować ogniwo ukierunkowane na odda-

wanie większej gęstości mocy (determinującej 

wielkość przyspieszenia pojazdu) lub energii 

(wyznaczającej zasięg możliwego do przebycia 

dystansu),  niestety nie obydwu  parametrów 

jednocześnie. Materiał ten wykazuje  jednak 

bardzo niepokojącą wrażliwość na zmiany ter-

miczne, podczas których można zaobserwować 

stosunkowo gwałtowne i niekontrolowane za-

chowanie. Podobne cechy do materiału kato-

dowego nikiel-kobalt-mangan wykazuje mate-

riał katodowy nikiel-kobalt-glin, gdzie stosun-

kowo droższy mangan zastąpiony zostaje 

znacznie tańszym aluminium. 

Wykorzystanie w ogniwie spinelu mangano-

wego oferuje większą moc ogniwa i jednocze-

śnie niższy koszt wytwarzania materiału kato-

dowego w porównaniu do  stosowanego po-

wszechnie spinelu kobaltowego. Zastosowanie 

kobaltowej katody w ogniwie daje korzyści  

w postaci wyższego napięcia układu w stosunku 

do spinelu manganowego, czy też katody niklo-

wej lecz sam kobalt jest pierwiastkiem drogim, 

niekorzystnie wpływającym na koszty produk-

cji akumulatorów. Trójwymiarowa struktura 

krystaliczna spinelu, czy to manganowego czy 

kobaltowego, znacznie zwiększa obszar po-

wierzchni danego materiału, a to pozwala na 

zwiększenie ilości transportowanych jonów litu 

pomiędzy elektrodami. Mangan jest pierwiast-

kiem znacznie tańszym od kobaltu posiada jed-

nak jedną bardzo dużą wadę- ulega powolnemu 

rozpuszczaniu w środowisku ciekłych elektro-

litów co znacznie skraca trwałość  tego typu 

akumulatora. 

Fosforan litu i żelaza (II) (LiFePO4) po raz 

pierwszy został zsyntezowany chemicznie  

i wykorzystany jako materiał elektrodowy  

w akumulatorze litowym przez grupę naukow-

ców z Uniwersytetu w Teksasie w 1996 roku. 

Ze względu na niski koszt produkcji materiału, 
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m.in. dzięki łatwemu dostępowi do złóż żelaza, 

braku toksyczności składników, doskonałej sta-

bilność termicznej związku i dużej wydajności 

elektrochemicznej  fosforan litu i żelaza stał się 

popularnym materiałem elektrodowym. Po-

mimo tak wielu zalet niestety nie jest on mate-

riałem idealnym. Kluczową barierą komercjali-

zacji tego oliwinu jest jego niska przewodność 

elektryczna. Ten problem udaje się rozwiązać  

w pewnym stopniu przez zmniejszenie rozmia-

ru cząstek w czasie syntezy związku, powleka-

nie cząstek LiFePO4 materiałami przewodzą-

cymi takimi jak np. węgiel oraz poprzez domie-

szkowanie katody, przez dodawanie kationów 

metali takich jak aluminium, mangan. 

Fosforan-żelazowo-manganowy jest bardzo 

obiecującym materiałem katodowym z powodu 

niskich kosztów wytwarzania, stabilności i bez-

pieczeństwa stosowania w ogniwach litowych. 

Wiązania miedzy atomami żelaza, fosforanu  

i tlenu są znacznie silniejsze niż w przypadku 

wiązań między atomami kobaltu i tlenu.  

W przypadku przeładowania akumulatora tlen 

zostaje uwolniony z większą trudnością co 

znacznie redukuje niebezpieczeństwo przegrza-

nia w momencie awarii. [4,8] 

Obecnie coraz bardziej popularnymi akumula-

torami litowo–jonowymi są akumulatory li-

towo-polimerowe, w których ciekły elektrolit 

organiczny zastąpiony zostaje stałym, a w zasa-

dzie żelowym elektrolitem polimerowym. Ko-

rzyściami wynikającymi z wyeliminowania cie-

kłych elektrolitów na rzecz elektrolitów polime-

rowych są: redukcja rozmiarów akumulatora 

(zwłaszcza grubości), zwiększenie bezpieczeń-

stwa użytkowania, zwiększenie gęstości ener-

getycznej przy zmniejszonych gabarytach i cię-

żarze akumulatora, co jest bardzo ważne, 

szczególnie przy zastosowaniu tego typu źródeł 

energii w sprzęcie elektronicznym, czy też np. 

w samochodach z napędem elektrycznym.  

Od roku 2000 spora liczba producentów (m.in. 

Panasonic, Sony, Hitachi-Maxell, Dow Kokam) 

uruchomiła linie produkcyjne akumulatorów 

litowo-polimerowych. Przełomem w badaniach 

nad litowo-polimerowym akumulatorem było 

opracowanie nowej klasy elektrolitów polime-

rowych, zwanej elektrolitami żelowymi. Tego 

typu elektrolity powstają poprzez uwięzienie 

klasycznego ciekłego elektrolitu organicznego 

(np. elektrolitu stosowanego do produkcji bate-

rii litowo-jonowych, składającego się z soli litu, 

np. LiPF6 i mieszaniny ciekłych rozpuszczalni-

ków organicznych, takich jak DMC:EC)  

w matrycy polimerowej. Tego typu układ wy-

kazuje cechy stabilnego żelu łączącego w sobie 

cechy tradycyjnych ciekłych elektrolitów  

z bezpieczeństwem i zaletami ekologicznymi.  

Elektrolity polimerowe, mają wiele zalet w po-

równaniu do ich ciekłych odpowiedników. Nie 

powodują wewnętrznych zwarć, nie wyciekają, 

a produkty reakcji na powierzchni katody  

w momencie jej kontaktu z elektrolitem są nie-

palne.  

Do dnia dzisiejszego nie wytworzono  stałego, 

tzw. „suchego” elektrolitu polimerowego  

o wysokiej odporności mechanicznej kluczowej 

w momencie wykorzystania go w ogniwie, 

gdzie musi być on odporny na wzrosty ciśnienia 

wewnętrznego podczas pracy baterii, i który 

jednocześnie  powinien charakteryzować się tak 

wysokim przewodnictwem jonowym, zarówno 

w pokojowej jak i niskiej temperaturze otocze-

nia, jak ciekłe elektrolity. Elektrolit polimerowy 

powinien także umożliwić zwiększenie żywot-

ności, cykliczności akumulatora, szczególnie  

w niskich temperaturach. W wielu ośrodkach 

naukowych na świecie prowadzi się liczne 

badania dotyczące stałych elektrolitów polime-

rowych, zarówno tych „suchych” jak i żelo-

wych, które obejmują mieszanie polimerów, 

kopolimeryzację, dodawanie nieorganicznych 

wypełniaczy w celu zmodyfikowania matrycy 

polimerowej-gospodarza i osiągnięciu wyż-

szych wartości przewodnictw jonowych tych 

elektrolitów. Jednak cały czas główną prze-

szkodą w praktycznym wykorzystaniu stałych 

elektrolitów jest ich niska wartość przewod-

nictwa jonowego. [8] 

3. Podsumowanie 

Stała dynamika rozwoju technologii wytwarza-

nia akumulatorów napawa nadzieją, że jesteśmy 

bliżej niż byliśmy kiedykolwiek wcześniej wy-

produkowania pojazdu elektrycznego charakte-

ryzującego się przystępną ceną, dzięki wyko-

rzystaniu w nim  akumulatora o zadowalających 

parametrach takich, jak energia i moc właściwa, 

pozwalających na przejechanie długiego dy-

stansu z przyzwoitą prędkością i niskich kosz-

tach produkcji. 

Przez ostatnie 100 lat bateria rozruchowa była 

traktowana jako pasywny składnik systemu 

elektrycznego pojazdu. Producenci akumulato-

rów podejmowali każde wyzwanie rzucane im 

przez przemysł samochodowy, dając wymagane 

ulepszenia konstrukcyjne, po czym oczekiwali 

na następne, by móc posunąć się do przodu. 
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Dzisiaj jednak wciąż narastające wymagania 

przemysłu samochodowego powodują, że pro-

ducenci akumulatorów są wprowadzani  

w każdy konstrukcyjny aspekt układu ele-

ktrycznego pojazdu, jak również w systemy ste-

rowania i  przewidywanie osiągów.  

Zanim pojazdy elektryczne staną się realnym, 

osiągalnym marzeniem dla przeciętnego kon-

sumenta, musi zostać rozwiązanych kilka istot-

nych wyzwań w akumulatorach jako źródłach 

ich zasilania. Najważniejszymi wśród tych wy-

zwań są: minimalizacja kosztów, zwiększenie 

bezpieczeństwa użytkowania oraz energii i mo-

cy właściwej akumulatora. Badania prowa-

dzone przez naukowców i laboratoria korpora-

cyjne na całym świecie zbliżają nas do chwili, 

w której  otrzymamy w pełni wydajny pojazd 

zasilany w 100% energią elektryczną z bez-

piecznego, wydajnego i niskokosztowego źró-

dła zasilania.  
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