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S t r e s z c z e n i e

W	 artykule	 omówiono	 problematykę	 zastosowania	 zaawansowanych	 źródeł	 energii	w	 systemach	
napędowych	małych	samochodów	z	odzyskiem	energii	hamowania.	Wykorzystanie	pojazdów	elek-
trycznych	zmniejsza	koszty	eksploatacyjne,	zmniejsza	zagrożenie	zdrowotne	społeczeństwa	w	ob-
szarach	zurbanizowanych	oraz	ogranicza	wzrost	średniej	temperatury	skorupy	ziemskiej	w	wyniku	
niższej	ogólnej	emisji	dwutlenku	węgla.	Spośród	dostępnych	źródeł	energii	do	zastosowania	w	ukła-
dach	odzysku	energii	nadają	się	przede	wszystkim	nowoczesne	baterie	oraz	superkondensatory.	Ba-
terie	wykorzystujące	nowoczesne	materiały	i	technologie	charakteryzują	się	odpornością	na	udary	
prądowe	występujące	w	procesie	hamowania	odzyskowego,	bez	utraty	pojemności	i	skrócenia	cyklu	
życia.	Z	tych	samych	powodów	możliwe	jest	szybkie	ładowanie	tego	typu	baterii.	W	referacie	przed-
stawiono	także	wyniki	podstawowych	symulacji	komputerowych	baterii	i	superkondensatorów.

Słowa kluczowe: bateria litowo-tytanianowa, napęd elektryczny, hamowanie regeneracyjne, koło 
zamachowe, superkondensator

A b s t r a c t

The	article	discusses	the	problems	of	application	of	advanced	energy	sources	for	propulsion	systems	
of	small	cars	with	recovery	of	braking	energy.	The	use	of	electric	vehicles	saves	fuel	and	reduces	
public	health	risks	in	urban	areas	and	limits	the	increase	in	the	average	temperature	of	Earth’s	crust	
as	 a	 result	 of	 lower	 overall	 carbon	 emissions.	Of	 the	 available	 energy	 sources	 for	 use	 in	 energy	
recovery	 systems	 particularly	 suited	 to	 modern	 batteries	 and	 supercapacitors.	 Batteries	 using	
advanced	materials	and	technologies	with	tolerance	to	the	current	peaks	occurring	in	the	process	of	
regenerative	braking,	without	loss	of	capacity	and	shorten	the	life	cycle.	For	the	same	reasons	it	is	
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1. Wstęp

W	zastosowaniach	transportowych	wyróżnia	się	dwa	podstawowe	typy:	pierwotne	źródła	
energii	oraz	wtórne	źródła	energii.	Pierwotne	źródła	energii	charakteryzują	się	jednokierun-
kowym	łańcuchem	przemiany:	energia	jest	przetwarzana	z	jednego	rodzaju	w	inny	bez	moż-
liwości	przemiany	powrotnej.	Przykładowo	silnik	spalinowy	przetwarza	energię	zmagazyno-
waną	w	paliwie	w	postaci	chemicznej	na	energię	cieplną,	a	następnie	na	energię	mechaniczną	
na	kołach	pojazdu,	bez	możliwości	odwrócenia	kierunku	konwersji	energii.	Wtórne	źródła	
energii	przetwarzają	energię	w	sposób	odwracalny	(dwukierunkowo)	oraz	dodatkowo	posia-
dają	zdolność	do	magazynowania	(akumulacji)	energii.	Np.	w	baterii	akumulatorów	energia	
jest	zamieniana	z	postaci	chemicznej	na	elektryczną	podczas	procesu	rozładowania	(napę-
dzanie	 pojazdu)	 oraz	 z	 postaci	 elektrycznej	 na	 chemiczną	 (ładowanie	 baterii,	 regeneracja	
energii	kinetycznej	podczas	hamowania	itp.).	Silniki	spalinowe,	ogniwa	paliwowe	są	pier-
wotnymi	źródłami	energii.	Baterie	elektrochemiczne,	superkondensatory,	koła	zamachowe	
są	wtórnymi	źródłami	energii.	Samochody	z	napędem	elektrycznym,	wyposażone	w	zaawan-
sowane	źródła	energii	oraz	energoelektroniczne	systemy	zarządzania	i	sterowania,	mogą	być	
stosowane	 jako	 środki	 transportu	 na	 krótkich	dystansach	 (miejskie,	 sąsiedzkie)	 na	 obsza-
rach	zurbanizowanych,	w	strefach	kulturalnego,	historycznego	 i	przyrodniczego	dziedzic-
twa,	czyli	strefach	o	dużym	natężeniu	ruchu	turystycznego.	Uzyskanie	wyższej	sprawności	
przemiany	i	transferu	energii	pomiędzy	różnymi	typami	wtórnych	źródeł	energii	jest	bardzo	
ważną	drogą	rozwoju	elektrycznych	jednostek	napędowych.	Ważne	parametry	eksploatacyj-
ne,	 takie	 jak:	zasięg	maksymalny	pojazdu,	zdolność	do	pokonywania	wzniesień,	zdolność	
rozpędzania	pojazdu,	mają	decydujący	wpływ	na	dobór	odpowiedniego	typu	lub	kombinacji	
typów	wtórnych	źródeł	energii	w	pojeździe	elektrycznym.	Warunki	eksploatacyjne	wpływają	
w	istotny	sposób	na	żywotność	klasycznych	wtórnych	źródeł	energii,	czyli	baterii	elektro-
chemicznych.	 Zawsze	w	 przypadku	 baterii	 ilość	 głębokich	 cykli	 ładowanie/rozładowanie	
zmniejsza	żywotność	baterii,	chociaż	różnie	w	konkretnych	przypadkach	(dla	klasycznych	
baterii	kwasowo-ołowiowych	ten	wpływ	jest	bardzo	wyraźny,	z	kolei	dla	nowoczesnych	ba-
terii	litowych	jest	on	mniej	istotny).	Zastosowanie	superkondensatorów,	które	wspomagają	
baterię	jako	tymczasowy	magazyn	energii	w	trakcie	hamowania	odzyskowego	i	które	będą	
pokrywać	impulsowe	zapotrzebowania	na	duże	ilości	energii,	w	sposób	znaczący	ogranicza	
degradację	baterii	w	wyniku	eksploatacji.	W	ruchu	miejskim	występują	takie	właśnie	trudne	
warunki	pracy	dla	baterii:	 częste	zatrzymywanie	 i	 częste	 rozpędzanie	pojazdu.	Elektrycz-
ne	pojazdy	miejskie	i	sąsiedzkie	to	takie,	których	dobowy	przebieg	ogranicza	się	do	około	
25	km.	W	rzeczywistych	warunkach	jedynie	około	1%	samochodów	osobowych	pokonuje	
dobowo	dystans	większy	niż	100	km.	Sumaryczny	przebieg	pojazdów	miejskich	daje	oko-
ło	9%	całkowitego	przebiegu	liczonego	dla	wszystkich	samochodów.	Jednocześnie	emisja	
toksycznych	składników	spalin	(CO,	HC,	NOx)	dla	tej	grupy	pojazdów	(ale	z	napędem	kla-
sycznym)	osiąga	34%	emisji	liczonej	dla	wszystkich	samochodów.	Stanowi	to	jeden	z	waż-
niejszych	powodów,	aby	w	pojazdach	przeznaczonych	do	transportu	na	krótkich	dystansach	
wprowadzić	napęd	elektryczny.	W	wysoko	zurbanizowanych	obszarach	przy	niekorzystnych	
warunkach	naturalnego	przewietrzania	występuje	poważny	problem	związany	z	gromadze-
niem	się	substancji	tworzących	smog	komunikacyjny.	Samochody	konwencjonalne,	nawet	
te	współczesne,	spełniające	ostre	wymagania	norm	toksyczności	spalin,	emitują	substancje	
szkodliwe	dla	zdrowia.	Poza	nieszkodliwym	bezpośrednio	dla	zdrowia	dwutlenkiem	węgla	
są	to	przede	wszystkim	toksyczne	składniki	spalin:	tlenek	węgla	CO,	niespalone	węglowodo-
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ry	(pozostałości	paliwa)	HC	oraz	grupa	tlenków	azotu	NOx.	Smog	komunikacyjny,	tworzący	
się	zwłaszcza	w	okresie	zimowym,	silnie	wpływa	na	zaostrzenie	dolegliwości	dróg	oddecho-
wych,	w	tym	chorób	astmatycznych.	Tak	więc	wymiana	pojazdów	z	silnikami	spalinowy-
mi	na	elektryczne	daje	wielorakie	korzyści:	zmniejszenie	wpływu	sektora	 transportowego	
na	ocieplenie	klimatu	przez	zmniejszenie	 emisji	CO2	 oraz	poprawę	ogólnej	 zdrowotności	
społeczeństwa	przez	ograniczenie	(likwidację)	emisji	toksycznych	składników	spalin	przez	
samochody.	Jedną	z	wielu	korzyści,	jakie	daje	elektryczny	napęd	w	samochodzie,	zwłaszcza	
w	intensywnym	ruchu	miejskim,	 jest	możliwość	skutecznego	odzysku	energii	hamowania	
pojazdu.

2. Uwarunkowania środowiskowe i legislacyjne

2.1.	Efekt	cieplarniany

Energia	słoneczna	emitowana	w	zakresie	fal	krótkich	przenika	atmosferę	ziemską	i	do-
ciera	do	powierzchni	Ziemi.	Energia	jest	następnie	absorbowana	przez	zewnętrzną	warstwę	
skorupy	ziemskiej,	powodując	stopniowe	nagrzewanie	się	tej	warstwy.	W	wyniku	przyrostu	
energii	cieplnej	zewnętrzna	warstwa	Ziemi	emituje	promieniowanie	w	zakresie	fal	długich	
oraz	w	postaci	światła	podczerwonego.	Pewna	część	tej	emisji	przenika	atmosferę	ziemską,	
ale	pozostała	część	odbija	się	od	niej,	powodując	w	efekcie	dalszą	akumulację	ciepła	w	ze-
wnętrznej	warstwie	Ziemi.	Symulacje	naukowe	wykazują,	że	gdyby	opisana	powyżej	natu-
ralna	regulacja	temperatury	przy	powierzchni	gruntu	nie	działała,	średnia	temperatura	przy	
powierzchni	wynosiłaby	około	–18°C,	a	planeta	byłaby	wówczas	niezamieszkała.	Główny	
udział	w	mechanizmie	naturalnej	regulacji	temperatury	powierzchni	ziemskiej	ma	zrówno-
ważona	zawartość	gazów	cieplarnianych	w	atmosferze	ziemskiej.	Gazy	cieplarniane	o	naj-
większym	znaczeniu	to:	para	wodna,	dwutlenek	węgla,	metan	i	ozon.	Znaczenie	mają	także	
inne	cząsteczki,	np.	tworzące	chmury.	Efektem	oddziaływania	tych	gazów	w	atmosferze	jest	
utrzymywanie	 się	 średniej	 temperatury	 przy	 powierzchni	 około	 +15°C.	 Spośród	 wymie-
nionych	gazów	cieplarnianych	para	wodna	ma	największy	udział	w	zatrzymywaniu	ciepła	
w	atmosferze.	Badania	naukowe	dowodzą,	że	niebezpieczne	dla	mechanizmu	regulacji	tem-
peratury	Ziemi	może	być	wzrost	udziału	w	atmosferze	takich	gazów	jak:	dwutlenek	węgla,	
freon	i	metan.	Poza	czynnikami	naturalnymi,	np.	w	wyniku	zwiększonej	aktywności	Słońca,	
efektem	działalności	człowieka	może	być	znaczący	przyrost	udziału	dwutlenku	węgla	w	at-
mosferze.	Główne	obszary	działalności	odpowiedzialne	za	efekt	cieplarniany	to:	energetyka	
zawodowa,	przemysł,	transport,	rolnictwo	czy	karczowanie	lasów	tropikalnych.	Dwutlenek	
węgla	ma	stosunkowo	niewielki	współczynnik	pochłaniania	promieniowania	podczerwone-
go,	ale	jego	wpływ	na	przyrost	temperatury	powierzchni	Ziemi	jest	duży	z	uwagi	na	rosnący	
udział	objętościowy	w	atmosferze	ziemskiej.	Ocenia	się,	że	dwutlenek	węgla	jest	odpowie-
dzialny	za	efekt	cieplarniany	w	50%.	Znaczący	przyrost	udziału	CO2	w	atmosferze	rozpoczął	
się	z	chwilą	rozpoczęcia	przemysłowej	eksploatacji	złóż	węgla	i	ropy	naftowej	w	celu	uzy-
skania	energii	w	procesie	spalania,	a	jednym	z	głównych	produktów	spalania	wymienionych	
paliw	jest	dwutlenek	węgla.	Każdy	z	wymienionych	wyżej	działów	gospodarki	światowej	
powinien	we	własnym	zakresie	i	w	porozumieniu	z	innymi	działami	podejmować	działania	
mające	na	celu	zmniejszenie	emisji	CO2,	a	więc	zmniejszenie	efektu	cieplarnianego.	Przy-
śpieszone	zmiany	klimatyczne,	wywołane	między	innymi	przez	nadmierną	emisję	dwutlen-
ku	węgla	(CO2),	są	niebezpieczne	dla	środowiska	naturalnego	i	ludzi	zamieszkujących	kulę	
ziemską.	Rządy	i	organizacje	międzynarodowe	od	dawna	działają	w	kierunku	ograniczenia	
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globalnej	emisji	CO2.	Między	innymi	Climate	Change	Act	z		2008	r.	wyznaczył	cel	ograni-
czenia	emisji	CO2	przez	środki	transport	ze	130	g/km	w		2010	r.	do	100	g/km	w		2020	r.	i	do	
80	g/km	w	2030	r.	Według	danych	EUROSTAT	(EU	Energy	and	Transport	In	Figure	2010)	
emisja	CO2	w	Polsce	w	odniesieniu	do	 średniej	 europejskiej	 (UE27)	 przedstawiała	 się	w		
2007	roku	następująco:
 – całkowita	emisja	CO2	w	Polsce	328,3	mln	ton,	w	Europie	4186,7	mln	ton,
 – emisja	CO2	przez	sektor	transportu	w	Polsce	37,5	mln	ton,	w	Europie	966,0	mln	ton,
 – średnia	emisja	CO2	na	mieszkańca	w	Polsce	8667	kg,	w	Europie	9066	kg,
 – udział	 emisji	 CO2	 przez	 transport	 drogowy	 w	 emisji	 sektora	 transportowego	 ogółem	
w	Polsce	91,6%,	w	Europie	70,9%.
Liczby	te	dowodzą	dominującej	roli	transportu	drogowego	w	Polsce	oraz	utrzymywania	

się	wysokiego	poziomu	emisji	CO2	w	tej	gałęzi	sektora	transportowego.
Jednocześnie	wraz	 ze	wzrostem	 ilości	wyprodukowanych	 i	 sprzedanych	 samochodów	

elektrycznych	musi	być	stymulowany	i	wspomagany	przez	rządy	centralne	i	regionalne	roz-
wój	infrastruktury	wytwarzania	i	dystrybucji	energii	elektrycznej	z	uwagi	na	zwiększone	za-
potrzebowanie	na	energię	do	celów	ładowania	baterii	w	pojazdach	elektrycznych.	Podobnie	
rozwój	sieci	stacji	ładowania	baterii	(publicznych	bądź	komercyjnych)	powinien	być	wspo-
magany	w	celu	zwiększenia	zainteresowania	konsumentów	tym	typem	transportu.
Kompletny	proces	konwersji	energii	od	źródła	(np.	złoże	ropy	naftowej	czy	pokład	węgla)	
do	kół	samochodu	obejmuje	łańcuch	sprawności	na	poszczególnych	etapach	przetwarzania.	
Dla	 pojazdów	 z	 silnikami	 spalinowymi	 łańcuch	 składa	 się	 z	 następujących	 elementów:	
sprawność	 rafinacji	 ropy	 naftowej,	 sprawność	 dystrybucji	 benzyny,	 sprawność	 silnika	
spalinowego	i	wreszcie	sprawność	przekładni.	Z	kolei	dla	pojazdu	elektrycznego	podobny	
łańcuch	obejmuje:	sprawność	rafinacji	do	postaci	oleju	opałowego	(w	przypadku	elektrowni	
węglowej	sprawność	wydobycia),	sprawność	wytwarzania	energii	elektrycznej,	sprawności	
przesyłu	 i	 dystrybucji	 energii	 elektrycznej,	 sprawność	 urządzenia	 ładującego	 baterię,	
sprawność	 przemian	 energetycznych	 w	 samej	 baterii,	 sprawność	 silnika	 elektrycznego	
i	 wreszcie	 sprawność	 przekładni.	 Na	 rys.	 1	 i	 2	 przedstawiono	 łańcuchy	 sprawności	
przetwarzania	energii	w	ruchu	miejskim	dla	pojazdu	konwencjonalnego	i	elektrycznego.	

Łańcuch	sprawności	dla	pojazdu	elektrycznego	jest	znacznie	dłuższy	niż	dla	pojazdu	kon-
wencjonalnego.	Całkowita	sprawność	przemiany	energii	jest	jednak	w	obydwu	przypadkach	
podobna:	15,3%	dla	pojazdów	konwencjonalnych	i	16,5%	dla	pojazdów	elektrycznych.	Zna-
cząca	różnica	pojawia	się,	kiedy	porównaniu	poddaje	się	odpowiednie	emisje	CO2.	Szacunki	
dokonane	przez	US	Department	of	Energy	mówią,	 że	 jeśli	 10%	ogólnej	 liczby	pojazdów	
miało	napęd	elektryczny	–	emisja	CO2	zmniejszyłaby	się	o	60	mln	ton	rocznie,	natomiast	
gdyby	wszystkie	pojazdy	miały	napęd	elektryczny	emisja	CO2	zmniejszyłaby	się	o	połowę.	

W	całej	Unii	Europejskiej	sektor	transportowy	jest	odpowiedzialny	za	21%	emisji	gazów	
cieplarnianych,	gospodarstwa	domowe	 i	małe	przedsiębiorstwa	za	17%	oraz	 rolnictwo	za	
10%.	Średnia	(dla	całej	floty	samochodów	osobowych)	emisja	CO2	w	Unii	Europejskiej	musi	
być	osiągnięta	przez	każdego	producenta	samochodów	na	poziomie	130	g/km	w		2015	r.,	 
95	g/km	w		2020	r.	i	80	g/km	w		2030	r.	Może	to	zostać	osiągnięte	jedynie	przez	wprowa-
dzenie	nowych	technologii,	np.	pojazdów	elektrycznych	oraz	innych	działań,	np.	szerszego	
wykorzystania	biopaliw	(źródło:	Regulacja	Nr	443/2009	Parlamentu	Europejskiego	i	Komi-
sji	Europejskiej).	
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Rys.	1.	Łańcuch	sprawności	przetwarzania	energii	w	ruchu	miejskim	dla	pojazdu	konwencjonalnego

Fig.	1.	Energy	conversion	efficiency	chain	in	city	traffic	for	conventional	vehicle

Rys.	2.	Łańcuch	sprawności	przetwarzania	energii	w	ruchu	miejskim	dla	pojazdu	elektrycznego

Fig.	2.	Energy	conversion	efficiency	chain	in	city	traffic	for	Electric	Vehicle



220

2.2.	Regulacje	(UE),	inicjatywy	pozarządowe

Dyrektywa	2009/28/EC	z	dnia	23	kwietnia	2009	 r.	o	promocji	 stosowania	energii	od-
nawialnej	zakłada	dla	Polski	udział	energii	odnawialnej	w	całkowitym	zużyciu	energii	na	
poziomie	15%	w	odniesieniu	do	poziomu	z	2005	r.,	wynoszącego	7,2%.	Dyrektywa	2009/33/
WE	w	sprawie	promowania	ekologicznie	czystych	i	energooszczędnych	pojazdów	transportu	
drogowego	ma	na	 celu	promowanie	 środków	 transportu,	wykorzystujących	 różne	 rodzaje	
źródeł	energii	i	napędów	w	celu	zmniejszenia	emisji	i	zużycia	energii.	Decyzja	406/2009/EC	
z	dnia	23	kwietnia	2009	r.	o	zmniejszeniu	emisji	gazów	cieplarnianych	do	2020	r.	zakłada,	
że	średni	wzrost	 temperatury	powierzchni	ziemi	w	skali	światowej	nie	powinien	przekro-
czyć	2°C	w	stosunku	do	okresu	sprzed	epoki	przemysłowej.	Oznacza	to,	że	do	2050	roku	
należy	zmniejszyć	emisje	gazów	cieplarnianych	na	świecie	przynajmniej	o	50%	w	stosunku	
do	poziomów	z	 	1990	r.	Decyzja	sugeruje	 także,	aby	kraje	rozwinięte	zobowiązały	się	do	
łącznego	zmniejszenia	emisji	gazów	cieplarnianych	do	2020	r.	o	30%	w	stosunku	do	1990	r.	
Działania	te	powinny	mieć	również	na	celu	wspólne	zmniejszenie	emisji	gazów	cieplarnia-
nych	do	2050	r.	o	60–80%	w	stosunku	do	1990	r.	Publiczno-Prywatna	Inicjatywa	Prezydenta	
UE	–	European	Green	Cars	Initiative.	Inicjatywa	jest	jednym	z	trzech	publiczno-prywatnych	
partnerstw	w	ramach	European	Economic	Recovery	Plan,	zaanonsowanego	przez	prezydenta	
Komisji	Europejskiej	26	listopada	2008	r.	Przedmiotem	tej	inicjatywy	jest	wspomaganie	sek-
tora	badawczo-rozwojowego	w	obszarze	technologii	i	infrastruktur,	które	są	istotne	do	osią-
gnięcia	przełomu	w	użytkowaniu	odnawialnych	i	czystych	źródeł	energii,	bezpieczeństwie	
oraz	płynności	ruchu.	Pomimo	sugestii	wynikającej	z	nazwy,	inicjatywa	dotyczy	nie	tylko	
dla	aut	osobowych.	W	jej	ramach	przewidziano	badania	w	zakresie	pojazdów	użytkowych,	
silników	spalinowych,	stosowania	biom	etanolu	oraz	logistyki.	Jednak	jest	skupiona	głównie	
na	elektryfikacji	mobilności	i	transportu	drogowego.	Poza	finansowaniem	za	pośrednictwem	
Europejskiego	Banku	Inwestycyjnego	partnerstwo	przewiduje	dostępność	kwoty	1	mld	euro	
za	pośrednictwem	wspólnych	programów	Komisji	Europejskiej,	przemysłu	i	krajów	człon-
kowskich	UE.	Te	środki	będą	uzupełniane	przez	akcję	UE	i	krajów	członkowskich	na	polu	
regulacji	prawnych,	takich	jak	obniżki	opłat	rejestracyjnych	dla	pojazdów	o	niskiej	emisji	
CO2	w	celu	stymulacji	popytu	na	samochody	elektryczne.	Program	Green	Stream	w	formie	
prawnej	jako	konsorcjum	o	charakterze	otwartym	został	powołany	w	celu	popularyzacji	eko-
logicznych	rozwiązań	technologicznych	na	obszarze	Polski.	Z	umowy	konsorcjum	wynika,	
że	Projekt	Green	Stream	jest	społeczną	koalicją	firm,	organizacji	oraz	osób	fizycznych,	któ-
rego	główne	cele	zostały	określone	między	innymi	jako:	
 – stopniowa	eliminacja	ropy	naftowej	w	polskiej	gospodarce,	
 – rozwój	rynku	pojazdów	elektrycznych,	
 – stworzenie	rynku	samochodów	elektrycznych,	promocja	odnawialnych	źródeł	energii,	
 – promocja	samochodów	elektrycznych,	
 – organizacja	współpracy	pomiędzy	nauką,	przemysłem	samochodowym	i	energetyką,
 – integracja	uczestników	rynku	pojazdów	elektrycznych,	
 – wspieranie	 i	wdrażanie	 innowacyjnych	rozwiązań	w	sektorze	rynku	samochodów	elek-
trycznych,	

 – wdrażanie	nowych	technologii	do	magazynowania	energii	elektrycznej,	
 – korzystanie	z	energii	elektrycznej	z	węgla	w	okresach	pozaszczytowych,	
 – współpraca	z	podmiotami	zagranicznymi	w	dziedzinie	wdrażania	samochodów	elektrycznych.
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W	 ramach	 działalności	 programowej	 przewiduje	 się	 prowadzenie	 wspólnych	 przed-
sięwzięć,	mających	na	celu	 tworzenie	 rynku	 samochodów	elektrycznych	przez	wdrażanie	
nowych	 technologii	 i	 rozwiązań	organizacyjnych	w	zakresie	produkcji,	badań	naukowych	
i	prac	rozwojowych,	prowadzenia	kampanii	promocyjnych.	

 
3. Hamowanie regeneracyjne

Historia	hamowania	regeneracyjnego	jest	tak	długa	jak	historia	samochodów	elektrycz-
nych.	W	pierwszym	układzie	z	odzyskiem	energii	energia	kinetyczna	podczas	hamowania	
została	przesłana	do	baterii,	 a	 zasięg	pojazdu	znacząco	 się	 zwiększył.	Energia	uwolniona	
podczas	 hamowania	 konwencjonalnego	 pojazdu	 jest	 nie	 do	 odzyskania	 i	 jest	 całkowicie	
zamieniona	na	ciepło.	Dzięki	zastosowaniu	elektrycznego	układu	napędowego	energia	ki-
netyczna	może	być	zachowana	w	systemie,	czyli	we	wtórnym	źródle	energii	 (bateria,	 su-
perkondensator).	Jest	to	możliwe	dzięki	odwracalnej	pracy	maszyn	elektrycznych.	Podczas	
przyśpieszania	lub	jazdy	ze	stałą	prędkością	działa	jako	silnik	elektryczny,	natomiast	pod-
czas	hamowania	 lub	 jazdy	w	dół	wzniesienia	 działa	 jako	generator,	 przekształcając	 ener-
gię	kinetyczną	na	energię	elektryczną,	możliwą	do	przechowywania	w	magazynie	energii.	
Szacuje	 się,	 że	 w	 intensywnym	 ruchu	miejskim	 do	 25%	 energii	może	 zostać	 odzyskane	
w	wyniku	hamowania	regeneracyjnego.	Ilość	energii	do	odzysku	jest	ograniczona,	ponieważ	
proces	hamowania	odbywa	 się	w	krótkim	czasie	 z	dużą	 ilością	 energii	 emitowanej.	Roz-
miar	 silnika	napędu	elektrycznego	 jest	określony	dla	każdego	pojazdu	z	punktu	widzenia	
parametrów	trakcyjnych	pojazdu.	Całkowita	energia	kinetyczna,	która	może	być	potencjal-
nie	odzyskana	podczas	hamowania,	wymaga	większej,	cięższej	i	droższej	maszyny,	będącej	
w	stanie	przerobić	duże	ilości	energii	mechanicznej	w	energię	elektryczną	w	krótkim	czasie.	
Prowadzi	 to	 do	 technicznie	 i	 ekonomicznie	 nieuzasadnionego	 przewymiarowania	 silnika	
napędowego.	Sterownik	decyduje	o	ilości	odzyskanej	energii	na	podstawie	strategii	stero-
wania.	W	przypadku	konieczności	intensywnego	hamowania	pewna	ilość	energii	może	być	
rozproszona	przez	mechaniczny	układ	hamulcowy.	Na	podstawie	sygnałów	czujników	(kąt	
położenia	przepustnicy	i	kątowa	pozycja	pedału	hamulca)	i	szybkości	zmian	tych	sygnałów	
oprogramowanie	 sterownika	podejmuje	decyzję	o	 intensywności	hamowania	 regeneracyj-
nego.	Osiągnięcie	wysokiej	efektywności	konwersji	 i	 transferu	energii	pomiędzy	różnymi	
rodzajami	 źródeł	 energii	 jest	 bardzo	ważnym	celem	 rozwojowym	elektrycznych	układów	
napędowych.	Ważne	parametry	eksploatacyjne,	takie	jak	maksymalny	zasięg	pojazdu,	zdol-
ność	pokonywania	wzniesień,	zdolność	przyśpieszania,	mają	decydujący	wpływ	na	wybór	
odpowiedniego	rodzaju	lub	kombinacji	wtórnych	źródeł	energii	dla	pojazdu	elektrycznego.	
Warunki	eksploatacyjne	w	znaczący	sposób	wpływają	na	pracę	konwencjonalnych	wtórnych	
źródeł	energii,	takich	jak	baterie	elektrochemiczne.	W	przypadku	klasycznych	baterii	kwa-
sowo-ołowiowych	liczba	głębokich	cykli	ładowania/rozładowania	baterii	zmniejsza	jej	ży-
wotność.	Ograniczony	prąd	ładowania	baterii	kwasowo-ołowiowych	zmniejsza	możliwości	
odzysku	energii	hamowania.	Wykorzystanie	superkondensatorów,	które	podczas	hamowania	
regeneracyjnego	mogą	przejąć	i	zmagazynować	energię	z	generatora,	wydłuża	cyklu	życia	
klasycznej	baterii.	Ponadto	mogą	one	pokrywać	krótkotrwałe	zapotrzebowanie	na	dodatko-
wą	energię	ze	strony	napędu.	Takie	 trudne	warunki	pracy	dla	baterii	występują	zwłaszcza	
w	ruchu	miejskim:	częste	zatrzymywanie	się	i	częste	przyśpieszanie	pojazdu.
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4. Zaawansowane źródła energii w systemach napędowych z regeneracją energii

Z	punktu	widzenia	odzysku	energii	hamowania	jako	wtórne	źródła	energii	w	pojazdach	
z	napędem	elektrycznym	najkorzystniejsze	jest	zastosowanie	jednego	z	poniżej	wymienio-
nych	lub	źródła	złożonego	z	dwóch	różnych	elementów,	zapewniającego	korzystniejsze	pa-
rametry.	
 – baterie	kwasowo-ołowiowe,
 – baterie	wodorkowe	NiMH,
 – baterie	litowo-jonowe	Li-Ion,
 – baterie	litowo-polimerowe	Li-Poly,
 – superkondensatory.
Współcześnie	szczególna	uwaga	konstruktorów	poświęcana	jest	bateriom	bazującym	na	

technologii	litowej	oraz	superkondensatorom.	Bardzo	ważnymi	parametrami	źródeł	energii	
są:	moc	 jednostkowa	 (gęstość	mocy)	w	W/kg	oraz	 energia	 jednostkowa	 (gęstość	 energii)	
w	Wh/kg.	W	przypadku	pojazdów	z	napędem	elektrycznym	gęstość	mocy	decyduje	o	właści-
wościach	trakcyjnych	pojazdu,	takich	jak	zdolność	do	przyśpieszania	i	pokonywania	wznie-
sień,	a	gęstość	energii	decyduje	o	maksymalnym	zasięgu	pojazdu.	

Zaawansowane baterie litowe 
Nieodwracalna	 utrata	 pojemności	 w	 pierwszym	 cyklu	 ładowania	 jest	 silnie	 związana	

z	typowymi	bateriami	litowo-jonowymi	z	anodą	węglową.	Zakres	takich	strat	może	osiągać	 
(w	zależności	od	budowy	i	rozmiaru	baterii)	od	5%	do	15%	pojemności	znamionowej.	Pod-
czas	 pierwszego	 procesu	 ładowania	 na	 grafitowej	 strukturze	 odkłada	 się	 cienka	 warstwa	
stałego	 elektrolitu.	Warstwa	 ta	 (ang.	 Solid	 Electrolyte	 Interface	 –	 SEI)	 zawiera	 związek	
Li+(CO3–,	OH–).	W	rzeczywistości	 jest	 to	dodatkowy	wewnętrzny	rezystor,	co	powoduje	
wzrost	całkowitej	rezystancji	wewnętrznej.	W	rezultacie	limity	dla	prądu	wejściowego	i	wyj-
ściowego	są	zmniejszone,	a	straty	w	postaci	ciepła	wzrastają.	Ta	wada	typowej	baterii	litowo-
-jonowej	może	być	ograniczona	przez	zastosowanie	nowego	materiału	anody,	np.	nano-tyta-
nianu	(nLTO).	Aktywna	powierzchnia	tego	materiału	osiąga	około	100	m2/g,	podczas	gdy	dla	
grafitu	węglowego	wartość	ta	wynosi	około	3	m2/g.	Nie	tworzy	się	warstwa	SEI	i	rezystancja	
wewnętrzna	jest	niska.	Bateria	litowo-tytanianowa	może	być	w	pełni	naładowana	w	bardzo	
krótkim	czasie	(zależnym	od	mocy	ładowarki),	a	występowanie	chwilowych	udarów	prądu	
nie	mają	wpływu	na	przyśpieszone	zużycie	baterii.	Baterie	litowo-tytanianowe	charaktery-
zują	się	wysoką	żywotnością	(deklarowana	liczba	głębokich	cykli	ładowanie/rozładowanie	
25	000,	 czas	 życia	20	 lat)	oraz	wysoką	wartością	gęstości	 energii.	Bateria	może	 spełniać	
w	pojeździe	rolę	źródła	o	wysokiej	mocy	jednostkowej	i	wysokiej	energii	jednostkowej,	co	
w	powiązaniu	z	żywotnością	i	odpornością	na	udary	prądowe	sytuuje	ją	w	grupie	najbardziej	
zaawansowanych.	 W	 litowo-tytanianowych	 bateriach	 Altairnano	 zastosowano	 porowaty	
związek	Li4Ti5O12,	 zwany	handlowo	nLTO	 (rys.	 3).	Z	 uwagi	 na	 brak	SEI	 baterie	 charak-
teryzują	się	szybkim	ładowaniem	i	rozładowaniem	bez	żadnych	uszkodzeń	w	konstrukcji.	
Ta	 cecha	 oraz	mała	 rezystancja	wewnętrzna	 dają	 długą	 żywotność	 (do	 25	 000	 głębokich	
cykli	przy	zachowaniu	80%	pojemności	początkowej	i	25	lat	eksploatacji).	W	zależności	od	
mocy	urządzenia	do	ładowania	bateria	trakcyjna	pojazdu	elektrycznego	może	być	w	pełni	
naładowana	w	kilka	minut.	Bateria	ma	większą	stabilność	termiczną	niż	inne	baterie	litowe.	
Bardzo	szeroki	zakres	temperatur	pracy	(–40°C	do	+55°C)	jest	odpowiedni	do	zastosowania	
w	pojazdach	elektrycznych.	Maksymalne	prądy	ładowania	i	rozładowania	osiągają	wartości	
6C	(360	A	dla	baterii	o	pojemności	50	Ah).
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anoda, katoda i separator są porowate

ELEKTRODA A1
ELEKTRODA A1

Separator

nLTO Katoda LiMO Anoda

Rys.	3.	Budowa	baterii	litowo-tytanianowej

Fig.	3.	NanoLithium-Titanate	structure

Przeprowadzona	symulacja	cyklu	ładowanie/rozładowanie	bazuje	na	modelu	fizycznym	
i	matematycznym	wchodzącym	w	skład	modułu	SimPowerSystems,	przedstawionych	na	rys.	
4	i	opisanych	poniższymi	formułami	matematycznymi.

Rys.	4.	Model	baterii	litowo-jonowej	–	SimPowerSystems

Fig.	4.	Lithium-Ion	battery	model	–	SimPowerSystems
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gdzie:
E0	–		stałe	napięcie	baterii	[V]
K	 –		stała	polaryzacji	[Ah–1]
i*	 –		chwilowa	wartość	prądu	niskiej	częstotliwości	[A]
i	 –		prąd	baterii	[A]
it	 –		 rzeczywista	chwilowa	pojemność	baterii	[Ah]
Q	 –		maksymalna	pojemność	baterii	[Ah]
A	 –		napięcie	exponencjalne	[V]
B	 –		pojemność	exponencjalna	[Ah–1]

Do	 symulacji	 przyjęto	 baterię	 litowo-tytanianową,	 złożoną	 z	 połączonych	 równolegle	
dwóch	pakietów	ogniw	o	napięciu	znamionowym	2,3	V.	Napięcie	znamionowe	baterii	wyno-
si	46	V,	a	pojemność	znamionowa	100	Ah.	Całkowita	masa	baterii	wynosi	64	kg.	W	oparciu	
o	 fabryczną	 specyfikację	ogniw	oraz	opublikowaną	charakterystykę	wyładowania	 (rys.	5)	
określone	zostały	parametry	modelu.	

W	celu	symulacji	odzysku	energii	hamowania	pojazdu	założono	stałą	wartość	prądu	ob-
ciążenia	o	wartości	50	A.	Zmiana	trybu	pracy	maszyny	elektrycznej	z	silnikowej	na	prąd-
nicową	 jest	osiągana	przez	zmianę	znaku	prądu	obciążenia	z	dodatniego	na	ujemny.	Przy	
zgodności	znaków	prędkości	obrotowej	i	prądu	maszyna	pracuje	jako	silnik	napędowy,	przy	
różnych	znakach	–	jako	generator.	Podczas	symulacji	zmiana	znaku	następowała	w	wyniku	
osiągnięcia	odpowiednich	wartości	przez	współczynnik	naładowania	baterii	(SoC).	Ponowne	
naładowanie	baterii	z	poziomu	30%	SoC	do	poziomu	90%	SoC	wymaga	21,6	minuty.	Rezul-
taty	symulacji	przedstawia	rys.	6.

Charakterystyka wyładowania znamionowym prądem 1C (100A)

Pojemność (Ah)

Charakterystyki wyładowania prądem 1C, 3C, 5C
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Rys.	5.	Charakterystyki	wyładowania	baterii	litowo-tytanianowej	prądem	1C,	3C	i	5C

Fig.	5.	Lithium-Ion	battery	discharging	characteristics	for	1C,	3C,	5C	currents
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Rys.	6.	Symulacja	cyklu	ładowania	i	rozładowania	w	zakresie	zmian	SoC	od	0,3	do	0,9

Fig.	6.	Charging	–	discharging	simulation	for	SoC	changes	from	0.3	to	0.9

Bateria SCiB
Stosując	podobne	materiały	jak	Altairnano,	firma	Toshiba	opracowała	nową	baterię	ozna-

czoną	Super	Charge	Ion	Battery	(SCiB).	Bateria	ma	podobne	zalety:	bezpieczeństwo	ciepl-
ne,	 szybkie	 ładowanie	 (do	10C),	80%	pojemności	zachowane	po	6000	głębokich	cyklach	
ładowanie/rozładowanie,	wysokie	wartości	mocy	jednostkowej,	szeroki	zakres	temperatury	
pracy	(–30°C	do	+50°C).	Technologia	jest	prawie	dojrzała	–	baterie	tego	typu	są	stosowane	
w	dostępnych	rynkowo	samochodach	elektrycznych	Mitsubishi	(i-MEiV).

Superkondensator 
	Superkondensator	charakteryzuje	się	bardzo	wysoką	pojemnością,	osiągającą	3000	F	dla	

pojedynczego	modułu	przy	napięciu	2,5	V	lub	2,7	V.	Duża	pojemność	jest	uzyskana	dzięki	
specjalnej	konstrukcji	kondensatora.	W	konwencjonalnym	kondensatorze	energia	jest	maga-
zynowana	jako	ładunek	elektryczny	na	dwóch	metalowych	płytkach	rozdzielonych	cienką	
warstwą	dielektryka.	W	typowej	baterii	elektrochemicznej	energia	jest	magazynowana	w	po-
staci	chemicznej	jako	aktywny	materiał	wypełniający	kratowe	płyty	stanowiące	elektrody.	
Superkondensator	 składa	 się	 z	 dwóch	 elektrod	 nasyconych	 elektrolitem	 i	 umieszczonego	
pomiędzy	nimi	separatora.	W	celu	uzyskania	bardzo	dużej	powierzchni	czynnej	elektrody	
wykonane	są	z	materiału	porowatego	(węgiel	aktywowany)	z	porami	o	średnicy	około	5	na-
nometrów.	Aktywna	 powierzchnia	 każdej	 elektrody	 osiąga	 2300	m2/g.	 Superkondensator	
magazynuje	 energię	w	postaci	 ładunku	elektrycznego	zgromadzonego	w	nanoporach	 i	 na	
granicy	między	stałym	materiałem	elektrod	a	elektrolitem.	Separator,	zbudowany	z	materia-
łu	umożliwiającego	transfer	jonów,	rozdziela	elektrody	o	przeciwstawnych	ładunkach	elek-
trycznych.	
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Rys.	7.	Model	superkondensatora	SimPowerSystems

Fig.	7.	SimPower	Systems	supercapacitor	model

Wartości	elementów:
R1	=	6	mΩ	 R2	=	18	kΩ	 R3	=	52	mΩ	 Rp	=	3	mΩ
C	=	35	F		 Cp	=	2,7	F

W	 systemach	 napędowych	 pojazdów	 elektrycznych	 superkondensatory	 stosowane	 są	
w	 połączeniu	 z	 klasyczną	 baterią	 elektrochemiczną.	 Obydwa	magazyny	 energii	 są	 kom-
plementarne	 z	 racji	 wysokiej	 wartości	 gęstości	mocy	 superkondensatora	 (przyśpieszenie,	
zdolność	pokonywania	wzniesień)	 i	gęstości	energii	baterii	(zasięg).	Ze	względu	na	różne	
poziomy	napięć	baterii	i	superkondensatorów	takie	buforowe	układy	muszą	być	wyposażone	
w	energoelektroniczne	przekształtniki	DC/DC	typu	Buck-Boost.	
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Rys.	8.	Przebieg	napięcia	na	superkondensatorze	w	trakcie	cyklicznego		ładowania	 
i	rozładowania	prądem	1A

Fig.	8.	Supercapacitor	voltage	for	cyclic	charging	and	discharging	by	1A	current
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5. Wnioski

Małe	pojazdy	z	napędem	elektrycznym	przeznaczone	do	ruchu	miejskiego	i	sąsiedzkie-
go,	wyposażone	w	zaawansowane	źródła	energii	i	zaawansowane	systemy	napędowe	z	funk-
cją	odzysku	energii	kinetycznej,	będą	coraz	bardziej	konkurencyjne	dla	pojazdów	konwen-
cjonalnych	 w	 wyniku	 niepowtarzalnych	 korzyści	 ekonomicznych	 i	 środowiskowych.	 Na	
zurbanizowanych	 obszarach	 o	 przewidywanej	 ekspansji	 pojazdów	 elektrycznych	 zostanie	
zbudowana	niezbędna	infrastruktura	publicznych	i	komercyjnych	stacji	szybkiego	ładowania	
baterii,	 co	 spowoduje	wzrost	 zainteresowania	 nabyciem	 pojazdu	 elektrycznego	 przez	 po-
tencjalnych	klientów.	Zaawansowane	źródła	energii	(baterie,	superkondensatory)	mogą	być	
codziennie	ładowane	w	szybkim	cyklu	bez	znaczącej	utraty	pojemności	i	skrócenia	cyklu	ży-
cia.	Układy	napędowe	z	odzyskiem	energii	hamowania	dają	efekty	ekonomiczne	(zmniejszo-
ne	zużycie	energii),	środowiskowe	(zmniejszenie	emisji	gazów	cieplarnianych)	i	społeczne	
(ograniczenie	wpływu	toksycznych	składników	spalin	na	zdrowie	ludzkie).
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